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PRAKTIKBESKRIVELSE Dagtilbudspædagogik anden og 

tredje praktikperiode  
2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014  

  

Praktikbeskrivelsen består af 2 hoveddele: A. 
Beskrivelse af praktikstedet  
B. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode. Specialiseringsmuligheder for Dagtilbudspædagogik, herunder 

studerendes læringsmål og praktikvejleders 2/3 udtalelse  
  
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 2/3 udtalelsen efter 2/3 mødet. Der er skabelon hertil under den studerendes læringsmål. Praktikbeskrivelsen inddrager således både 

praktikstedets uddannelsesplan og den studerendes læringsmål samt praktikstedets 2/3 udtalelse. (2/3 udtalelsen kan adskilles fra praktikbeskrivelsen, når den 

videregives til professionshøjskolen).  
  

A. Beskrivelse af praktikstedet  

   

Institutionens navn:  Slotsbjergby Daginstitution  

Adresse:  Brovej 3 og 7  

Tlf.:  58573751  

E-mailadresse:  chahe@slagelse.dk  
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Hjemmesideadresse:  www.Slagelse.dk/Slotsbjergby.  
  
  

Åbningstider:  Mandag- onsdag 6.00 – 17.00 torsdag- fredag 6.00-16.30 

 

Institutionsleder:  Charlotte Ørum Henriksen  

Specialiseringsmuligheder på praktikstedet:  
For hurtigt overblik, sæt kryds ved de specialiseringsmuligheder, der 

er på praktikstedet.  

Dagtilbudspædagogik   x  

Skole- og fritidspædagogik  

Kan lade sig 

gøre efter 

aftale  

Social- og specialpædagogik    

Fysiske rammer, ude og inde:  
Faciliteter (herunder faciliteter i lokalområdet).  

Vi har to legepladser som er udviklet i samarbejde med Gerlev Idrætshøjskole 

Vi har en stue tilknyttet hver børnegruppe og en bus, der kører med de 

kommende skolebørn.  

Antal børn/unge/voksne:  220 børn  

Aldersgruppe:  0 år til og med 6. klasse. Samt gæstedagplejebørn fra 2 år  

Beskrivelse af målgruppen:  Vuggestue, Børnehave, fritidshjem og Klub  

Indsatsområder/aktuelle projekter:  Vi arbejder med at gøre det synligt at vi er en bevægelsesbørnehave endvidere 

Inklusion og børnefællesskaber i alle aldersgrupper. Vi arbejder meget med 

sociale kompetencer og relations dannelser. Vi ser en stor fordel i, at vi har 

børnene igennem stort set hele deres institutionelle opvækst.  

http://www.slagelse.dk/Slotsbjergby
http://www.slagelse.dk/Slotsbjergby
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Arbejdsmetoder:  
Beskrivelse af institutionens foretrukne pædagogiske metoder og 

begrundelser herfor.  

Vi har generelt en anerkendende og inkluderende tilgang til vores børn i 

institutionen. Vi bestræber os på at anvende anerkendende pædagogik, hvor vi 

vægter kommunikation, troværdige voksne, gensidig tillid og respekt meget 

højt. Vi arbejder ud fra en systemisk tænkning, med afsæt i Topi, med et blik 

på det enkelte barn. Vi tilrettelægger den daglige praksis, med en 

ressourcefokuseret tilgang, så vi ikke er med til at opretholde udfordringer, 

men fremmer succeser. 

Tværprofessionelt samarbejde:  
Faggrupper som institutionen samarbejder med.  

Vi har tæt samarbejde med Hashøjskolen, Dagplejen, psykolog, 

socialrådgivere samt tale og motorikkonsulenter.  

Personalegruppens sammensætning:  Pædagoger, pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere  

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)  X  

Praktikvejlederuddannelse (på diplomniveau)  X  

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 

lønnede praktikker m.v.  
• Praktikstedets forventninger til den studerende  
• Drøftelsen af videns-, færdigheds og kompetencemål samt 

uddannelsesplan og formulering af læringsmål  
• Den studerendes mødeplan  

Første besøg rummer en rundvisning, præsentation af personalegruppen, 

orientering om institutionen og orientering om børnegruppen og udlevering af 

institutionsfolder. Derudover vil der være en drøftelse af den studerendes 

læringsmål, uddannelsesplan og foreløbige målformulering samt 

praktikbeskrivelse. Endvidere dialog om gensidige forventninger inden 

praktikkens opstart – herunder behov for vejledning ol.  

Vi forventer at den studerende på forhånd, blandt andet via vores hjemmeside 

har sat sig ind i vores institutionsform og arbejdet omkring målgruppen.  

Den studerende vil få en ide om, hvordan en mødeplan kunne se ud. Da vi er 

en integreret institution, vil det være muligt at komme i praktik både i 

vuggestue, børnehave og fritidshjem. Vi forbeholder os retten til at fordele de 

studerende ud fra de grupper, hvor vi tænker, der er den nødvendige ressource 

til stede – dog kan man som studerende ønske, men så skal det være inden 

første besøg. Her kan man ringe på 58573751 og spørge efter kontoret. 
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Planlægning af de første dage på praktikstedet:  
  Introduktion til institutionen, hverdagens organisering og 

stedets kultur.  

Den studerende vil få udleveret sin mødeplan – som altid kan justeres i 

samarbejde med vejleder.  
Vi går mere i dybden med den aktuelle børnegruppe, hvor den studerende skal 

være.  

Den studerende vil få en gennemgang af APV, sikkerhed og personalemappe af 

vores AMR.  

Organisering af kontakt til professionshøjskolen i forbindelse 

med:  
• 2/3 udtalelse  
• Afsluttende prøve  

Uddyb, hvordan praktikstedet forholder sig, hvis der er 

bekymring/problemer i praktikforløbet.  

Vi arbejder ud fra at det er den studerendes uddannelse og dermed også den 

studerendes ansvar, at formidle datoer, deadlines og udmeldinger fra 

seminariet. Praktikvejleder og studerende er i tæt dialog om uddannelsens 

forløb og arbejder i fællesskab på at få målene opfyldt. Skulle der opstå en 

bekymring, vil den studerende altid blive inddraget i første omgang, hvorefter 

seminariet bliver inddraget, hvis problematikken fortsætter.  

Dato for sidste revidering:  171218 

  

  

  

  

B. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode  

a) Dagtilbudspædagogik  
  

Dagtilbudspædagogik 2. Praktikperiode  

Kompetenceområde: Relationer 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.  
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Vidensmål:  
Den studerende har viden 

om….  

Færdighedsmål:  
Den studerende kan…..  

Hvordan afspejler videns- og færdighedsmålene sig i praksis?  
Hvilke læringsmuligheder tilbyder vi?  
Hvordan understøtter vi den studerendes læring?  

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,   

 Vi tilbyder et godt og grundigt kendskab til pædagogisk 

arbejde ud fra de pædagogiske læreplaner.  
 

 Vores særlige kendetegn er vores store arbejde med begreberne 

god og dårlig kammerat. Dette giver børnene en stor forståelse 

for hinanden og vi ser stor empati blandt børnene.  
 

 Vi skaber forskellige rammer for børnene, så alle børn får 

mulighed for på deres egen måde, at blive en del af et 

fællesskab.  
 

 Vi tager udgangspunkt i det enkelte barn og dets behov.  
 

 Den studerende vil aktivt blive inddraget i dagligdagen og vi 

har en forventning om, at den studerende tager initiativ og 

deltager aktivt på stuen, sammen med det pædagogiske 

personale. Vi stiller os til rådighed for den studerende.  
 

 Den studerende får et kendskab til udviklingen af børnenes 

sproglige kompetencer, via arbejdet med læseleg og dialogisk 

læsning, samt andre sproglige aktiviteter, som rim/remser og 

sange.  

 

 Vi har vægt på barnets selvhjulpenhed og sociale kompetencer 

 

 Der er mulighed for, at tilegne sig viden indenfor:  Motorisk 

udvikling, sproglig udvikling, læreplaner, TRAS/TRASMO, 

Topi, forældre relation- og samtaler  
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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,   

 Den studerende får mulighed for at stå for forskellige 

pædagogiske aktiviteter blandt andet samlinger eller små 

differentierede grupper, der ofte tager udgangspunkt i, hvad 

børnene har behov for. 
  

 Vi arbejder grundlæggende inkluderende og anerkendende og 

derfor vil den studerende kunne spejle sig i det øvrige 

pædagogiske personales tilgang. 
 

dialog og professionel 

kommunikation,   
kommunikere nuanceret, præcist og 

forståeligt med børn, familier og 

kolleger,   

 Den studerende vil blive introduceret til udarbejdelse af vores 

nyhedsbrev og aktivitetskalender til stuemøderne. 

 

 Vi vægter et pædagogisk tilbageblik på måneden der gik og 

ligeledes de pædagogiske argumenter for den kommende 

måneds aktiviteter.   

 

 Det er vigtigt for os at tale et sprog, hvor alle forstår, hvad vi 

mener. Vi har nogle tydelige rammer i hele huset, så det er nemt 

for det enkelte barn at navigere.  

 

 Vi forsøger altid at arbejde, ud fra en anerkendende vinkel, så 

det enkelte barn føler sig set, hørt og forstået.  

 

 Det er vigtig at kunne regulere sig kommunikativt i forhold til 

det enkelte barn og dets familie. Vi vægter daglig dialog med 

forældrene og kort fortælle om deres barns dag. Vi forventer at 

den studerende begynder at tage kontakt til forældrene og gå i 

dialog med dem omkring deres barns hverdag.  

 

 En gang om måneden holder vi personalemøde, hvor den 

studerende har et punkt, hvor de har mulighed for at orientere 

det øvrige personale, om deres læringsmål og projekter. 
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leg, legeteorier og legekulturer,   rammesætte børns leg,    Gennem læreplansarbejdet sætter vi fokus på det enkelte barns 

leg, læring og udvikling. Det gør vi ved hjælp af handleplaner, 

iagttagelser, sprogvurderinger (TRAS), overleveringsmøder 

mellem grupperne og forældresamarbejde. Derudover følger vi 

aktivitetsplanen i de enkelte grupper og den kanon der er 

fremstillet med henblik på at sikre god brobygning mellem 

børnehave/skole/Fritidshjem.  
  

På baggrund af dette tilrettelægger vi læringsrummet for det enkelte 

barn.  
 Vi forholder os til de 3 læringsmiljøer som er:  

 Barnet er sammen med den voksne - barnet iagttager, 

gentager. Den voksne arbejder enten alene eller sammen med 

barnet. Den voksne hjælper og viser.   
 Barnet er sammen med andre børn – barnet leger, iagttage og 

organiserer, taler mv. Den voksne er der – som iagttager og 

støtter hvis noget går i stå.   

 Den voksne går forrest. Der tilrettelægges bevidste og 

målrettede aktivitet, projekter og temaer. De voksne støtter 

barnet til at nå den læreproces, som der er planlagt 
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kropslig, kreativ, musisk og æstetisk 

læring og udfoldelse i pædagogisk 

praksis og   

målsætte, tilrettelægge og evaluere 

pædagogiske aktiviteter og generelt 

motivere og understøtte børns leg og 

æstetiske, musiske og kropslige 

udfoldelse og   

 Da vi er en bevægelsesbørnehave, indtænker vi generelt 

bevægelse i arbejdet med de 6 læreplanstemaer, herudover har 

vi strukturerede bevægelsesaktiviteter henholdsvis i 

gymnastiksalen, på legepladsen og på stuerne.  
 

 Vi tilrettelægger altid aktiviteterne efter børnenes alder og deres 

nærmeste udviklingszone, idet vi er aldersopdelt. Vi ønsker at 

alle børn skal have mulighed for at opleve glæde ved deres krop 

og ved, at være i bevægelse enten i uhindret leg eller ved 

tilrettelagte og strukturerede aktiviteter.  
 

 Vi ønsker at skabe en positiv holdning til bevægelse i 

institutionen. Endvidere vægter vi musik og musiske aktiviteter 

højt.  
 

 Den studerende får mulighed for at indgå på lige fod med det 

øvrige pædagogiske personale i forhold til, at planlægge, udføre 

og evaluere aktiviteter.  
omsorg, sundhedsfremmende og 

forebyggende arbejde.   
tilrettelægge, gennemføre og evaluere 

indsatser for omsorg, sundhed og 

forebyggelse.   

 Slotsbjergby daginstitution har en kostvejledning. Vi vejleder 

forældrene i hvad der er sundt og usundt. 
 

  En gang om året har vi sundhedsuge med morgengymnastik og 

pædagogiske aktiviteter der relaterer til sundhed. Børnene laver 

sund mad og institutionen præsenterer børnene for anderledes 

frugt. Afslutningsvis laver børnene plancher med sund og usund 

mad. Denne uge er et særligt indspark på sundhed, men vi har 

daglig fokus på sundhed og bevægelse.  
 

 Vi holder fast i bestemte tidspunkter til spisning og frugt – da vi 

mener det er en vigtig del i børnenes sociale læring, at være 

fælles om et måltid – at vente på tur, bordskik osv. Vi spiser 

sammen med børnene og vægter at gøre spisesituationerne så 

hyggelige og indholdsrige som muligt for alle børn.  
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 Da krop og bevægelse er i fokus for det 0-4 årige barn, ligger vi vægt 
på at skabe nogle pædagogiske rammer, hvor bevægelse, sange, 
rime og remser er en naturlig og fast del af hverdagen. 
 

 Vi tilbyder læringsmuligheder i forhold til, at tilrettelægge motoriske 
aktiviteter i gymnastiksalen, på legepladsen og hvordan man 
opfordre og motivere børnene til selvhjulpenhed, der også er en del 
af den kropslige udfoldelse (fin og grov motorik) fx ved at lege sko og 
overtøj på selv.  
 

 Vi arbejder daglige med sange, rim og remser, dialogisk læsning, 
læseleg og fokusord. 

Anbefalet relevant litteratur:  
KRAP (kognitiv ressourcefokuseret anerkendende pædagogik), orienteret via vores hjemmeside om institutionen og læser institutionsfolder som bliver 

udleveret på første besøg, vi har derudover vores eget ”bibliotek”, hvor man kan orientere sig med hensyn til bevægelse, gamle lege og meget andet. 
Vi anbefaler også at man læser materialet om TRAS (sprogregistrering) og TRASMO (motorisk registrering)  

  

Særlige information om 2. praktikperiode  
Arbejdsplan for studerende:  
Hvilke tidsrum skal den studerende forvente at arbejde indenfor. Kan den studerende forvente at arbejde alene?  

Den studerende kan forvente mødetider mellem mandag- onsdag 6.00 og 17.00 torsdag- fredag 6.00-16.30  
Den studerende må forvente at der i ydertimerne kan være alenetid på stuen og at der mindst en gang om måneden er aftenmøde.  
  
  

Den studerendes placering på praktikstedet. Tilknytning 

til gruppe/stue/afdeling.  

Vi forbeholder os retten til at fordele de studerende ud fra de grupper, hvor vi tænker, der er den nødvendige ressource til stede – dog kan 

man som studerende ønske, men så skal det være inden første besøg. Her kan man ringe på 58573751 og spørge efter kontoret. 
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Organisering af praktikvejledning.  
Hvordan er praktikvejledningen organiseret og tilrettelagt?  
Hvordan inddrages den studerendes portfolio?  

Som udgangspunkt vil der være mulighed for vejledning hver anden uge, men dette kan justeres efter behov. Tidsramme og tidspunkt 

aftales mellem vejleder og den studerende. Vi forventer at den studerende lever op til de krav, der stilles fra seminariet vedr. portfolio. Den 

studerende skal løbende føre logbog, som inddrages i vejledningen. Det er den studerendes ansvar at lave en dagsorden og referat til og af 

vejledningstimen   
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 Studerendes læringsmål for 2. Praktikperiode  

  

Studerendes navn:      
  
  
  

Praktikvejleders navn:    

Studerendes studienr:    Praktikvejleders mail:    

Studerendes klasse:    Praktiksted:    

Uddannelsessted:    Tlf. til praktikvejleder:    

  

Læringsmål 1    

Hvad:  
  
  
  

Hvorfor:                                                  
  
  
  

Hvordan (metoder):  
  
  
  

Praktikvejleders 2/3 udtalelse  
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 2/3 udtalelse  
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 2/3 udtalelse  
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 2/3 udtalelse  
Udtalelse om: 1) Hvorledes den studerende har 
arbejdet med læringsmålet og 2) hvorledes den 
studerende kan opfylde kompetencemålet i den 
resterende praktikperiode.  

  
  

 

  

Læringsmål 5    

Hvad:  
  
  

Hvorfor:                                                  
  
  
  

Hvordan (metoder):  
  
  

Praktikvejleders 2/3 udtalelse  
Udtalelse om: 1) Hvorledes den studerende har 
arbejdet med læringsmålet og 2) hvorledes den 
studerende kan opfylde kompetencemålet i den 
resterende praktikperiode.  

  
  

 

  

Læringsmål 6   

Hvad:  
  
  

Hvorfor:                                                 Hvordan (metoder):  
   
   
  

Praktikvejleders 2/3 udtalelse  
Udtalelse om: 1) Hvorledes den studerende har 
arbejdet med læringsmålet og 2) hvorledes den 
studerende kan opfylde kompetencemålet i den 
resterende praktikperiode.  
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Praktikvejleders generelle 

kommentarer  
  

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

  

  
Dato for udtalelse  
  

  

  

  

Dagtilbudspædagogik 3. Praktikperiode  

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:  
Den studerende har viden 
om….  

Færdighedsmål:  
Den studerende kan…..  

Hvordan afspejler videns- og færdighedsmålene sig i praksis?  
Hvilke læringsmuligheder tilbyder vi?  
Hvordan understøtter vi den studerendes læring?  

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,   

 I Slotsbjergby daginstitution vægter vi professionelt samarbejde 

højt.  

 Vi tilbyder læringsmuligheder indenfor arbejdet med:  

 -en professionel vinkel i forhold til børn og forældre.  
-en systemisk tankegang, med Topi for at kortlægge børnenes 

ressourcer.  

 

 Vi ønsker et ressourcesyn fremfor mangelsyn i vores 

institution. 
  

 Vores grundtanke er reflekteret og anerkendende pædagogik.  
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 Det er vigtigt at den studerende kan modtage konstruktiv kritik 

af forskellig art og er klar til at reflektere over egen og andres 

praksis, at turde undre sig og stille spørgsmål til vores hverdag, 

så vi sammen kan blive klogere på den pædagogiske praksis vi 

bevæger os i.  

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,   
 Gennem læreplansarbejdet sætter vi fokus på det enkelte barns 

leg, læring og udvikling.  

 Vi tilbyder læringsmuligheder indenfor arbejdet med:  

-handleplaner 

-iagttagelser  

-sprogvurderinger (TRAS)  

-overleveringsmøder mellem grupperne og forældresamarbejde 

 

 Vi følger aktivitetsplanen i de enkelte grupper og den kanon der 

er fremstillet med henblik på at sikre god brobygning mellem 

Dagpleje/vuggestue/børnehave og børnehave/skole/Fritidshjem.  
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På baggrund af dette tilrettelægger vi læringsrummet for det enkelte 

barn.  
 Vi forholder os til de 3 læringsmiljøer som er:  

 Barnet er sammen med den voksne - barnet iagttager, 

gentager. Den voksne arbejder enten alene eller sammen med 

barnet. Den voksne hjælper og viser.   

 Barnet er sammen med andre børn – barnet leger, iagttage og 

organiserer, taler mv. Den voksne er der – som iagttager og 

støtter hvis noget går i stå.   
 Den voksne går forrest. Der tilrettelægges bevidste og 

målrettede aktivitet, projekter og temaer. De voksne støtter 

barnet til at nå den læreproces, som der er planlagt.   
  

  Vi er en bevægelsesbørnehave og indtænker generelt bevægelse 

i arbejdet med de 6 læreplanstemaer  
 

 Vi strukturerer bevægelsesaktiviteter henholdsvis i 

gymnastiksalen, på legepladsen og på stuerne.  
 

 Vi tilrettelægger altid aktiviteterne efter børnenes alder og deres 

nærmeste udviklingszone, idet vi er aldersopdelt. 
 

  Vi ønsker at alle børn skal have mulighed for at opleve glæde 

ved deres krop og ved, at være i bevægelse enten i uhindret leg 

eller ved tilrettelagte og strukturerede aktiviteter.  
 

 Vi ønsker at skabe en positiv holdning til bevægelse i 

institutionen. Endvidere vægter vi musik og musiske aktiviteter 

højt. Der synges og leges sanglege hver dag.  
 

 Den studerende får mulighed for at indgå på lige fod med det 

øvrige pædagogiske personale i at planlægge, udføre og 

evaluere disse aktiviteter.  
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 Vi har en forventning om, at den studerende bidrager med nye 

ideer og input til et udviklende børnemiljø og indgår i dialog 

med vejleder.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

forandringsprocesser og innovation,   bidrage til udvikling af pædagogisk 

praksis gennem innovative og 

eksperimenterende tiltag,   

 Det forventes at den studerende forholder sig til vores 

pædagogiske praksis. Vi er åbne for gensidig dialog og at 

reflektere over praksis sammen med den studerende.  
 

 Vi arbejder ikke ud fra ”plejer”, men vil altid gerne afprøve nye 

pædagogiske tiltag, hvis det er en gevinst for børnene.  
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,   

 Den studerende kan få mulighed for at deltage i et 

Forældrebestyrelsesmøde, hvis dette ønskes.  
 

 Den studerende vil deltage i forældresamtaler 
 

 Vi arbejder ud fra at det er forældrenes børn og derfor er vi i 

dialog med forældrene omkring rammerne i institutionen, så de 

alle oplever et tilhørsforhold.  
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didaktiske og pædagogiske metoder til 

udvikling af pædagogisk praksis, 

herunder dokumentation og 

evaluering, og   

sætte mål, anvende dokumentations- 

og evalueringsmetoder og udvikle 

viden gennem deltagelse, systematisk 

erfaringsopsamling og refleksion over 

pædagogisk praksis og   

 Vi evaluerer løbende vores projekter/temaer blandt andet 

på stuemøder. Vi arbejder med alle 6 læreplanstemaer, 

men har særligt fokus på tematisk og systematisk 

sprogarbejde hver dag. Vi arbejder ud sprogpakkens 

materialer i samarbejde med sprogkonsulent, talekonsulent 

og §11 konsulent.  
 

 Vi arbejder med Topi, TRAS og TRASMO. Den 

studerende vil få mulighed for sammen med vejleder at 

planlægge nogle aktiviteter – som skal gennemføres og 

dokumenteres.  
førstehjælp.   udføre grundlæggende førstehjælp.    Institutionen følger en uddannelsesplan gennem Falck – så vi 

altid er opdateret i forhold til førstehjælp. 
  

 I vores mellemgruppe har vi ydermere førstehjælp for børn. Et 

læringsforløb der ender ud med et besøg af en Falck mand, hvor 

børnene viser hvad de har lært.  
Anbefalet relevant litteratur:  
KRAP (kognitiv ressourcefokuseret anerkendende pædagogik), orienteret via vores hjemmeside om institutionen og læser institutionsfolder som bliver 
udleveret på første besøg, vi har derudover vores eget ”bibliotek”, hvor man kan orientere sig med hensyn til bevægelse, gamle lege og meget andet. Vi 
anbefaler også at man læser materialet om TRAS (sprogregistrering) og TRASMO (motorisk registrering)  
  
  

Særlige information om 3. praktikperiode  
Arbejdsplan for studerende:  
Hvilke tidsrum skal den studerende forvente at arbejde indenfor. Kan den studerende forvente at arbejde alene?  

Den studerende kan forvente mødetider mandag - onsdag mellem 6.00 og 17.00 og torsdag-fredag 6.00 – 16.30 

Den studerende må forvente at der i ydertimerne kan være alenetid på stuen og at der mindst en gang om måneden er aftenmøde. 
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Den studerendes placering på praktikstedet. Tilknytning til gruppe/stue/afdeling.  

Vi forbeholder os retten til at fordele de studerende ud fra de grupper, hvor vi tænker, der er den nødvendige ressource til stede – dog kan 

man som studerende ønske, men så skal det være inden første besøg. Her kan man ringe på 58573751 og spørge efter kontoret. 
 
  
  
  

Organisering af praktikvejledning.  
Hvordan er praktikvejledningen organiseret og tilrettelagt?  
Hvordan inddrages den studerendes portfolio?  

 Som udgangspunkt vil der være mulighed for vejledning hver anden uge, men dette kan justeres efter behov. Tidsramme og tidspunkt 

aftales mellem vejleder og den studerende. Vi forventer at den studerende lever op til de krav, der stilles fra seminariet vedr. portfolio. 

Den studerende skal løbende føre logbog, som inddrages i vejledningen. Det er den studerendes ansvar at lave en dagsorden og referat til 

og af vejledningstimen   
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Studerendes læringsmål for 3. Praktikperiode  

  

Studerendes navn:      
  

Praktikvejleders navn:    

Studerendes studienr:    Praktikvejleders mail:    

Studerendes klasse:      
  

Praktiksted:    

Uddannelsessted:    Tlf. til praktikvejleder:    

  

Læringsmål 1    

Hvad:  
  
  

Hvorfor:                                                  
  
  
  

Hvordan (metoder):  
  
  
  

Praktikvejleders 2/3 udtalelse  
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 2/3 udtalelse  
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):  
  
  
  



   

Praktikbeskrivelse UCSJ. 2. Udgave Pædagoguddannelsen 2014. Specialisering Dagtilbudspædagogik 2. & 3. Praktik. Udarbejdet 20. februar 2015  

  

Praktikvejleders 2/3 udtalelse  
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 2/3 udtalelse  
Udtalelse om: 1) Hvorledes den studerende har 
arbejdet med læringsmålet og 2) hvorledes den 
studerende kan opfylde kompetencemålet i den 
resterende praktikperiode.  

  
  

  

Læringsmål 5    

Hvad:  
  
  

Hvorfor:                                                  
  
  
  

Hvordan (metoder):  
  
  

Praktikvejleders 2/3 udtalelse  
Udtalelse om: 1) Hvorledes den studerende har 
arbejdet med læringsmålet og 2) hvorledes den 
studerende kan opfylde kompetencemålet i den 
resterende praktikperiode.  

  
  

 

  

Læringsmål 6    

Hvad:  
  
  

Hvorfor:                                                  
  
  
  

Hvordan (metoder):  
  
  
  

Praktikvejleders 2/3 udtalelse  
Udtalelse om: 1) Hvorledes den studerende har 
arbejdet med læringsmålet og 2) hvorledes den 
studerende kan opfylde kompetencemålet i den 
resterende praktikperiode.  
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Praktikvejleders generelle 

kommentarer  
  

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

  

Dato for udtalelse  
  

  

  

  


