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Praktikstedsbeskrivelse 

Uddannelsesplaner 
 

 
Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog 

skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra  

1. august 2007. 
 

Skabelon til praktikstedsbeskrivelse er udarbejdet i et samarbejde mellem 
sekretariatet for praktikpladsforum i Region Midtjylland, Diakonhøjskolen og 

pædagoguddannelserne i VIA University College. 
 

Praktikstedsbeskrivelse og uddannelsesplanerne placeres på 
praktikinstitutionernes hjemmeside.  

Praktikstedsbeskrivelse og uddannelsesplanerne skal revideres hvert halve år. 
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Skema til 
ALMENE OPLYSNINGER OM PRAKTIKINSTUTIONEN 

 

Institutionstype/  
foranstaltning: 

Antal børn / unge / voksne 
Antal stuer / afdelinger 

 

 

 
4 børnehave grupper  

- 70-90 Børnehave børn  
 

2 vuggestue grupper  
- 24 Vuggestue børn  

 

Ansatte:  
(pædagogiske faggrupper, andre 

faggrupper) 
 

 

 
Ansatte i Skovbuen  

 
- 10 Pædagoger 

- 5 pædagogmedhjælper 
- 1 inklusions pædagog 

- 1 dagligleder 

 

Praktikvejlederens 

kvalifikationer: 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Vejledernes navn(e) 

 

Kontaktperson(er) for 
praktikuddannelsen 

 

 

Pædagoguddannelse: 
 

Praktikvejlederuddannelse  
Med eksamen på PD niveau 

 
Praktikvejlederuddannelse 
Med eksamen på kursist niveau 

 

Praktikvejlederkursus  
(3 dages kursus) 

 

Diplomuddannelse  
 

Andet/ andre uddannelser: 
 

Navne: 

Ellen Thøgersen  
 

Navne: 

Charlotte Hedvall 

×

_

- 
x 
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Formål:  

jf. lovgrundlag. 
 

 
 

 Dagtilbudsloven  

Karakteristik af 
brugergruppen: 

Beskrivelse af den / de aktuelle 

børne- / brugergruppe. 
 

 

 Skoven er en integreret institution, 
som ligger i et stort nybygger 

områder, på Stockholms vej med 

skøn natur omkring. I Skovbuen har 
vi børn fra forskellige sociale lag. 

Inden for det sidste halve år, har vi 
modtaget flere flygtninge børn.    

Arbejdsmetoder: 

Beskrivelse af institutionens 
foretrukne pædagogiske 

metoder og begrundelser  
herfor 

 

 

 Vi arbejder ud fra Silkeborg 
kommunes børn og ungepolitik, 

lærings og trivselspolitikken, sprog og 
læse strategi samt it-strategi (Se 

mere herom på vores hjemmeside)  
 

 Vi er fire børnehuse, der til sammen 
danner klyngen ”Firkløveret, Gødvad” 

Vi arbejder ud fra samme 
værdigrundlag, men har forskellige 

stukturer og personale 
sammensætninger. Derfor er vores 

pædagogiske praksis forskellige fra 

hus til hus. 
 Vi har i Skovbuen en daglig leder – 

Charlotte Hedvall. Vores 
institutionsleder for hele klyngen er 

Jytte Borghus  
 

 Vi er en værdibaseret organisation og 
har valgt at ligge vægt på fællesskab, 

anerkendelse og udvikling.  
(Se mere herom på vores 

hjemmeside)  
 

 Skovbuen arbejder ud fra et årshjul. 
Vi arbejder gerne i mindre grupper 

med læreplans temaer, der forløber 

over flere uger.  
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Tværprofessionelt: 

samarbejde:  
Faggrupper som institutionen 

samarbejder med. 
 

 

 

 Vi samarbejder med PPR: 
Talepædagog, psykologer, 

vejledningspædagoger, 
fysioterapeuter, to sprogs konsulent 

og sundhedspejsker.  
 Med de lokale skoler og SFO 

pædagoger  
 Samt dagplejerne i lokalområdet   

Arbejdsforhold: 

Forventes den studerende at 
arbejde alene? 

Ved bekræftelse: hvor meget og 
hvordan? 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 Den studerende indgår i normeringen 
på lige fod med det øvrige personale.  

 
 Der forventes at den studerende selv 

kan igangsætte pædagogiske 
aktiviteter, med en passende gruppe 

børn.  
 

 Den studerende gives plads til at 

være studerende, så vedkomnede kan 
afprøve sig selv og sine ideer, under 

hensynstagen til institutionens 
pædagogik og kultur.  

 
 Der arbejdes som et helt hus og på 

tværs af stuerne.   
 

 Der forventes ikke at den studerende 
er alene på arbejdspladsen.  

Øvrige oplysninger:  

Åbningstider  

 Man-torsdag - 06:40-16:55 
 

 Fredag - 06:40-16:40  
 

Lukkedage  
 Skovbuen holder ferielukket 3 uger i 

sommerferien (Hør på institutionen 
hvilke uger)  

 Mellem jul og nytår  

 Fredag efter Kristi himmelfart.  
 Grundlovsdag  
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 De 3 hverdage før påske 

 
 

Uddannelsesplan for de 3 praktikperioder 
 

Praktikstedet skal jf. bekendtgørelsen § 14.stk. 2 formulerer en 
uddannelsesplan for de 3 praktikperioder i overensstemmelse med bilag 7 og 8 

i bekendtgørelsen. 

Bilag 7 indeholder dels faglige kompetencemål og dels centrale kundskabs 
og færdighedsområder (CKF’ere), som de studerende skal leve op til i de 3 

praktikperioder.  
De faglige kompetencemål er det, som den studerende skal kunne, når 

praktikperioden er afsluttet. CKF’erne indeholder områder, som de studerende 
skal opnå indsigt i og erhverve sig færdigheder indenfor i løbet af de 3 

praktikperioder. Til hver periode er knyttet et særligt fokusområde, der 
medvirker til at synliggøre progressionen i praktikuddannelsen. 

 
Uddannelsesplan  

 

1. Praktikperiode ”Den pædagogiske relation” 
(1. semester) 

Faglige Kompetencemål for 1. 

praktikperiode jf. bilag 7: 
 

 
Målet for 1. praktikperiode er, at 

den studerende kan 
a) indgå i praktikstedets daglige 

pædagogiske praksis, 
b) indgå i og udvikle betydende 

relationer og støtte andres 
evne til etablering af 

relationer, 
c) deltage i planlægning, 

gennemførelse og evaluering 
af pædagogiske processer, 

d) opsamle og reflektere over 

erfaringer fra praksis, 
e) begrunde og forholde sig 

etisk og kritisk reflekterende 
til egen praksis og 

f) demonstrere personlig 
indsigt om egne 

 
 

Hvordan skabes mulighed og rammer 

for, at den studerende kan arbejde med 
kompetencemålene? 

 
Hvilke indikatorer er der på, at den 

studerende lever op til 
kompetencemålene i 

praktikinstitutionen? 
 

Den studerende i første praktik, skal 
opleve at der er mulighed for at være 

studerende.  Da dette er den eneste 
praktik, hvor man er oveni normeringen, 

skal den studerende være opmærksom 

på, ikke at gå ind i rollen som 
medhjælper, men bruge tiden på at 

arbejde med de kompetencemål der 
bliver sat for praktikken.  

 
Vi forventer at du:  
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relationsmæssige 

forudsætninger og sociale 
færdigheder. 

 

 

a. Sætter dig ind i arbejdet. I første 
omgang ved at læse på vores 

hjemmeside og 
personalehåndbog.  

b. Gør en aktiv indsats for at lære 
børnene og forældre på stuen at 

kende. 
c. Reflektere over sin egen 

pædagogiske rolle og hvilken 
betydning en god relation har, for 

at kunne lykkes i arbejdet omkring 
det enkelte barn. 

d. Der afholdes vejledning en gang 
om ugen, mellem den studerende 

og vejlederen.  

e. Den studerende opfordres til at 
skrive logbog i praktikperioden. 

Hvad undres du over? Refleksioner 
over egne og andres praksis?  

f. Den studerende skal vise 
engagement i arbejdet med og 

omkring børnene. Vi ønsker at den 
studerende tager ansvar og 

initiativ, igangsætter aktiviteter. 
Den studerende skal være 

opmærksom på relationers 
betydning. Vi forventer også at 

den studerende er forberedt til 
vejledning, og selv kommer med 

ideer til indhold.   

Centrale Kundskabs- og 
Færdighedsområder fælles for 

de tre praktikperioder 
jf. bilag 7: 

 

Fælles for de tre praktikperioder: 
a) Praktikstedets pædagogiske 

og samfundsmæssige opgave 
og funktion, mål og 

pædagogiske praksis. 
 
F.eks. Hvad er kendetegnende for 
praktikinstitutionens opgave, funktion og mål og 
hvordan kommer det til udtryk i den pædagogiske 

 
 

Den studerende har mulighed for at 
arbejde med følgende Centrale 

kundskabs- og færdighedsområder i 

praktikinstitutionen: 
 

 
a. Vores mål er at skabe 

udviklingsmuligheder og 
fælleskaber, der udfordrer 

barnet og giver lyst til at lege 
og lære, så barnet rustes til at 
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praksis? 

 

b) Kulturelle og 

samfundsmæssige vilkårs 
betydning for pædagogisk 

praksis. 
 
F.eks. Hvordan påvirker de samfundsmæssige og 
kulturelle vilkår den daglige pædagogiske praksis? 
Hvordan håndteres den stigende grad af 
individualisering? 
Hvordan finder I styrken i den stigende grad af 
individualisering? 

  

c) Praktikstedets målgruppe(r) 
og dennes (disses) behov, 

livskvalitet, udvikling og 
læring. 

 
F.eks. Hvordan arbejder praktikinstitutionen med 
målgruppens behov, livskvalitet, udvikling og læring, 
og hvordan kommer det konkret til udtryk i den 
pædagogiske praksis? 
 

d) Etik, værdier og 

menneskesyn. 
 
F.eks. Hvordan arbejdes der med ovenstående 
begreber i institutionen og hvilken indflydelse har det 
på den daglige pædagogiske praksis? 

 

e) Deltagelse, systematisk 

erfaringsopsamling og 
refleksion med henblik på 

dokumentation og udvikling 

af pædagogisk praksis. 
 
F.eks. Hvordan arbejder institutionen med 
systematisk erfaringsopsamling? Hvilke metoder 
anvendes? F.eks. Iagttagelse, observation, 
praksisfortællinger. 

 

begå sig i livet.  

- Vores værdier er, fællesskab, 
anerkendelse og udvikling 

(Se mere om vores værdier på 
hjemmesiden) 

 
b. Børnene skal opleve tryghed i 

deres basisgrupper, og 
samtidig føle sig som en del af 

det større børnefællesskab. 
Børnene skal kunne vente på 

tur, og give plads til andre. De 
skal være medbestemmende 

og indgå i fælles beslutninger.  
 

c. Vi arbejder målrettet ud fra de 

6 læreplanstemer, der altid er i 
spil i de aktiviteter og projekter 

vi har i gangsat i huset, nogle 
af dem er:  

- Vi har dialogisklæsning flere 
gange ugentligt i mindre 

grupper. 
- Vi har sprogtræning med 

vores tosprogede børn.  
- Vi har en stor-børns gruppe, 

for vores kommende 
skolebørn.  

- Vi samles hver fredag 
(vuggestue og børnehave)  

til fredagssamling. Her 

skiftes stuerne til at lave et 
program, med sang, 

sanglege, film fra iPad, 
teater lign.    

 
d. Vi arbejder med en 

anerkendende tilgang og med 
relationer. Børnene bliver 

behandlet individuelt, da de har 
forskellige behov og følelser. Vi 

tager voksenrollen på os, ved 
at vise tydlighed og skabe 

tryghed.  
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e. Det pædagogiske personale 

deler viden og sparrer med 
hinanden, dette sker ved stuer 

møder hver anden uge, og 
personalemøder én gang om 

måneden. Det forventes her at 
den studerende er deltagende 

ved disse møder. Der laves 
praksis fortællinger, SMTTE og 

LP modeller. Vi dokumenterer 
på mange forskellige måder, 

som f.eks. billeder på 
opslagstavle, film og daglige 

opslag på stuernes tavler.  
 

Nedenstående emner vil der blive 

arbejdet med i den udstrækning den 
studerende har behov/ interesse derfor. 

  
- Anerkendende pædagogik.  

- Social inklusion.  
- Sprogvurdering (TRAS).  

- Læreplansskemaer.  
- SMTTE modellen og LP modellen.  

- Hvordan vi arbejder med inkluderende 
fællesskaber. 

- Den gode indkøring til vuggestue og 
mellem vuggestue og børnehave.  

- Udendørsaktiviteter/ 
indendørsaktiviteter.  

- Dialogisklæsning. 

- Arbejde med tosprogede børn.  
- Kendskab til børns udvikling og læring.  

- Børns leg.  
- Konflikter og konflikthåndtering.  

-Forældresamarbejde. Den daglige 
kontakt og samtale.  

- Børn med særlige behov.  
- Kommunikationens betydning som 

redskab til at løse konflikter. Vi skelner 
mellem konflikter og mobning. Ved 

mobning griber vi ind.  
- Dokumentation af det pæd. arbejde og 

refleksion af det nedskrevne fra logbog.  
- Tværfagligt samarbejde.  
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- Administration/ledelse  

- Bestyrelsesarbejde.  

Centrale Kundskabs- og 

Færdighedsområder for 1. 
praktikperiode,  

jf. bilag 7: 

 
1. praktikperiode: Den 

pædagogiske relation: 
a) Samspil og relationer mellem 

deltagerne i den 
pædagogiske proces. 

 
F.eks. Hvordan arbejder praktikinstitutionen med 
samspil og relationer mellem deltagerne? Arbejdes 
der med bestemte forståelser og metoder? 

 
b) Samspilsprocessers 

betydning for den enkeltes 
livskvalitet og udvikling, 

herunder egen indflydelse på 
og betydning for relationen. 

 
F.eks. Hvilken betydning har relation og samspillet 
mellem pædagog og bruger for brugergruppens 
livskvalitet og udvikling? 

 

c) Kommunikation, samspil og 

konflikter i relationer. 
 
F.eks. Hvordan arbejdes der i institutionen med 
kommunikation, samspil og konflikter? Hvilket syn er 
der på konflikter, og hvilken betydning har det for 
relationen og kommunikationen mellem pædagog og 
bruger? 
 

d) Magt og etik i relationer. 

 
F.eks. Hvilke etiske udfordringer ses i det 
pædagogiske arbejde? Hvilket syn og forståelse om 
magt i relationen har institutionen, og hvordan 
kommer det til udtryk i den daglige pædagogiske 
praksis?  

 

 

 
Den studerende har mulighed for at 

arbejde med følgende Centrale 

kundskabs- og færdighedsområder i 
vores praktikinstitution: 

 
a. Vi arbejder med anerkendelse, 

inklusion og rummelighed. Vi er 
bevidste om relationernes 

betydning for barnet. Vi skaber 
gode rammer for legerelationer 

og venskaber, herved støtter vi 
børnenes sociale relationer.  

 
b. Vi understøtter børnenes 

fællesskaber gennem 
pædagogiske aktiviteter. Vi 

prioriterer forpligtede 

fællesskaber, hvor børn skal 
lære at formulere egne behov 

samt give plads til andre.  
 

c.  Vi er bevidst om vores 
voksenroller, så vi nogle gange 

”går foran” og viser børnene 
vejen´, andre gange ”ved siden 

af”, hvor vi sammen udforsker 
verden og ”bagved” hvor vi 

følger børnenes spor.   
 

d. Vi skaber plads til 
forskelligheder og arbejder med 

inklusion. Vi lytter til barnets 

oplevelser, uden af vi fortolker 
eller bedømmer budskabet. Vi 

behandler børnene individuelt, 
da de er på forskellige 

udviklingszoner.   
 

Institutionen som praktiksted:  
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Er der særlige forhold på 

institutionen, som den studerende 
skal være opmærksom på? 

 
Er der særlige møder, aktiviteter og 

arrangementer, som den 
studerende skal deltage i? 

 
Andet: 

Den studerendes arbejdsplan: 
 

 

Vi forventer at den studerende deltager 
engageret i hverdagene og er stabil, 

fleksibel og omstillingsklar.  
 

Den studerende deltager i personaler 
møder, stuemøder og andre møder som 

måtte være relevante.  
 

- Den studerende deltager ved 
den årlige sommerfest. 

- Arbejdsplanen udleves ved 
besøgsdage.  

 

Angivelse af relevant litteratur: 

 

Aftales mellem den studerende og 
vejlederen.  

Organisering af 

praktikvejledning: 
Hvordan og hvornår gives der 

vejledning? 

 

 Der gives en ugentlig 
vejledningstime. De første 

vejledningstimer bruges på 
gensidigt præsentation, og 

afklaring af de studerende 
kompetencemål. Den studerende 

er ansvarlig for dagsordenen til 
vejledningstimerne, samt at skrive 

referat. Vi opfordrer den 

studerende til at fører logbog, som 
indeholder: 

Problemstillinger/oplevelser, 
observationer, refleksioner.   

 Eksempler på en dagsorden til 
vejledningstimerne:  

- Referat fra sidst 
- Siden sidst – (Problemstillinger 

fra logbog)  
- Børn generelt/ Specielt  

- Kommende uge  
- Evt.  

 
Dagsorden skal afleveres til 

praktikvejlederen senest dagen før 

praktikvejledningen. Desuden 
tilbyder vi vejledning med et 



 11 

andet personale i huset bl.a. 

ledelsen, om emner som er 
relevante i forhold til 

kompetencemålene.  
 

 

Organisering af kontakt til 
uddannelsesinstitution: 

(herunder en kort beskrivelse af 
hvordan institutionen forholder sig, 

hvis der er bekymring / problemer i 
praktikforløbet) 

 
 Evaluering gives løbende af 

praktik vejlederen. 2/3 henne i 
forløbet afgives en foreløbige 

status beskrivelse, sendes til 
seminariet. Hvis man er i tvivl om 

den studerende opnår sine mål, vil 
praktikvejlederen have fortalt det 

til den studerende inden denne 
samtale.  

 Vi forventer åbenhed og 
opmærksomhed omkring den 

studerendes trivsel, så den 
studerende får mest mulig fagligt 

udbytte ud af sin praktikperiode i 

Skovbuen.   

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
Uddannelsesplan for de 3 praktikperioder 

 
Praktikstedet skal jf. bekendtgørelsen § 14.stk. 2 formulerer en 

uddannelsesplan for de 3 praktikperioder i overensstemmelse med bilag 7 og 8 
i bekendtgørelsen. 

Bilag 7 indeholder dels faglige kompetencemål og dels centrale kundskabs 
og færdighedsområder (CKF’ere), som de studerende skal leve op til i de 3 

praktikperioder.  
De faglige kompetencemål er det, som den studerende skal kunne, når 

praktikperioden er afsluttet. CKF’erne indeholder områder, som de studerende 
skal opnå indsigt i og erhverve sig færdigheder indenfor i løbet af de 3 
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praktikperioder. Til hver periode er knyttet et særligt fokusområde, der 
medvirker til at synliggøre progressionen i praktikuddannelsen. 

 
Uddannelsesplan 

 

2. Praktikperiode ”Den pædagogiske institution” 
(3. semester) 

Faglige kompetencemål for 2. 

praktikperiode, jf. bilag 7: 
 

 
Målet for 2. praktikperiode er, at 

den studerende kan 
a) indgå i og bidrage til 

tilrettelæggelsen og 

organiseringen af det daglige 
pædagogiske arbejde, 

b) deltage i udviklings- og 

forandringsprocesser, 
c) planlægge, gennemføre, 

dokumentere og evaluere 
pædagogiske processer, 

d) dokumentere og formidle 
pædagogisk praksis og 

e) begrunde og forholde sig 
etisk og kritisk reflekterende 

til egen og praktikstedets 
praksis. 

 

 
 

Hvordan skabes mulighed og rammer 

for, at den studerende kan arbejde med 
kompetencemålene? 

 
Hvilke indikatorer er der på, at den 

studerende lever op til 
kompetencemålene i 

praktikinstitutionen? 
 

I 2 praktikperiode er den studerende en 
del af institutionen faste normering, 

derfor forventer vi, at den studerende 

udviser stabilitet, fleksibilitet og 
ansvarlighed i forbindelse med det 

pædagogiske arbejde.  
 

Den studerende: 
- Viser en begyndende 

sammenhæng mellem teori og 
praksis og handler ud fra dette.  

- Danner sig et overblik, og 
indlevelsesevne i 

børnegruppen.  
- Indgår i forældresamarbejde.  

- Får kendskab til 
samarbejdspartner 

- Læser relevant litteratur 

- Bliver bedre til at reflektere 
over egne og andres 

pædagogiske arbejde.  
- Begår sig i et stort hus/klynge  

  
a. Den studerende skal 

tilrettelægge og udføre 
pædagogiske aktiviteter, der 

tager udgangspunkt i de 6 
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læreplanstemaer.  
 

b. Deltage aktivt i stue/personale 
møder. Selv være 

forandringsvillig. 
 

  
c. Den studerende fører logbog, 

og reflektere og egen praksis, 
samt nogle af de aktiviteter den 

studerende beskrives i en 
SMTTE model. Evalueringen på 

de planlagte aktiviteter sker til 
vejledningsmøderne.  

   
d. Den studerende dokumenterer 

arbejder på forskellige 

platforme, tavle, plancher, 
udstillinger mm.  

 
 

e. Den studerende skal kunne 
reflektere over egen og andre 

arbejde, samt være åben og 
ærlig overfor kollegaer. Den 

studerende skal ture stille 
undrende spørgsmål. Den 

studerende skal være 
opmærksom på sig selv og sin 

fagperson.   
 
 

Centrale Kundskabs- og 

Færdighedsområder for 2. 
praktikperiode, jf. bilag 7: (se 

også de fælles CKF’er for alle 3 
praktikperioder under 

praktikperiode 1). 

 
 

2. praktikperiode: Den 
pædagogiske institution: 

 
a) Pædagogisk praksis som 

 

 
Den studerende har mulighed for at 

arbejde med følgende Centrale 
kundskabs- og færdighedsområder i 

praktikinstitutionen: 

Se under 1. praktikperiode  
 

a. Vi er underordnet dagtilbudsloven 
og en del af serviceloven, og her 

er der nogle bestemmelser som vi 
skal leve op til, som f.eks. 
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samfundsmæssig institution 

og offentligt anliggende. 
 
F.eks. Hvilken betydning har det for brugerne og 
personalet, at institutionen er et offentligt anliggende, 
og hvordan påvirker det det pædagogiske arbejde i 
institutionen?  

  

b) Institutionel omsorg, 

opdragelse og udvikling. 
 
F.eks. Hvordan kommer ovenstående begreber til 
udtryk i den pædagogiske praksis? Hvor ligger 
udfordringerne i forhold til håndtering af begreberne? 

 

c) Institutionaliseringens 

betydning for brugere og 
udøvere af pædagogisk 

praksis i lyset af de kulturelle 
og samfundsmæssige vilkår. 

 
F.eks. Hvordan påvirker de kulturelle og 
samfundsmæssige vilkår institutionen, og hvordan 
påvirker det brugere og udøvere af den pædagogiske 
praksis?  
 

d) Praktikstedets organisation, 

kultur og ledelse. 
 
F.eks. Hvordan organiseres det pædagogiske arbejde 
i institutionen? 
Hvad kendetegner kulturen i institutionen? 
Hvordan arbejdes der med ledelse i institutionen? 

  

e) Internt og eksternt samarbejde. 

 
F.eks. Hvad kendetegner det interne samarbejde i 
institutionen? Hvilken indflydelse har samarbejdet for 
brugergruppen? 
Hvem samarbejdes der med eksternt? 
Hvad kendetegner det eksterne samarbejde? 
Hvilken indflydelse har det for udførelsen af det 
pædagogiske arbejde? 

 
f) Magt og etik i den 

institutionelle ramme.  
 

F.eks. Hvilken indflydelse har det for relationen 
mellem bruger og pædagogisk personale, at magten 
foregår i en institutionel ramme? Hvilke etiske 
overvejelser gøres i den forbindelse?  

 

læreplaner og barnets reform.  

 
b. Alle skal kunne rummes, 

inkluderes, kunne lære og udvikle 
sig, hvorfor det stiller særlige krav 

til:  
 

- Hvordan vi forholder os til og 
fortolker de værdier der er 

udstukket i lovgivningen  
- Får sat værdierne ind i vores 

egen kontekst og udmøntet 
dem i konkret handling 

- Forholde os til forældrenes 
forskellige krav der bygger på 

deres egen værdier og 

forventninger  
 

c. Der stilles stigende krav om 
kvalitetsudvikling, der kræver 

forandringsparat, stadige 
omstillinger 

- Det økonomiske råderum bliver 
mindre. Det stiller krav om 

stadig tilpasning i 
serviceniveauet og driften.  

 Børn og forældre oplever 
ændringer, der bliver mindre tid 

pr. barn og til fordybelse.  
 

d. Det pædagogiske arbejde i 

institutionen, og hvordan dette 
organiseres kan læses på vores 

hjemmeside.  
Vores kultur og ledelse er 

kendetegnet ved at:  
- Vi er et helt hus og arbejder på 

tværs af stuerne.  
- Vi tænker højt sammen for at 

finde frem til fælles tredje 
- Vi lægger vægt på skriftlig 

information både intern og 
eksternt.  

- Vi har medinddragelse, 
delegering af opgaver til 



 15 

medarbejder med særlig 

interesse og kompetencer 
 

e. Vi samarbejder med PPR: 
Talepædagog, psykologer, 

vejledningspædagoger, 
fysioterapeuter, to sprogs 

konsulent og sundhedspejsker.  
Med de lokale skoler og SFO 

pædagoger  
Samt dagplejerne i lokalområdet.   

f. Vi skaber plads til forskelligheder 
og arbejder med inklusion. Vi 

lytter til barnets oplevelser, uden 
af vi fortolker eller bedømmer 

budskabet. Vi behandler børnene 

individuelt, da de er på forskellige 
udviklingszoner.   

 

Institutionen som praktiksted: 

 

Er der særlige forhold på 
institutionen, som den studerende 

skal være opmærksom på? 
 

 
Er der særlige møder, aktiviteter og 

arrangementer, som den 
studerende skal deltage i? 

 
Andet: 

 
Den studerendes arbejdsplan: 

 

 

- Vi forventer at den studerende 

deltager engageret i 
hverdagene og er stabil, 

fleksibel og omstillingsklar.  
 

- Den studerende deltager i 
personaler møder, stuemøder 

og andre møder som måtte 
være relevante.  

 
- Den studerende deltager ved 

den årlige sommerfest.  
 

- Arbejdsplanen udleves ved 
besøgsdage.  

 

Angivelse af relevant litteratur: Aftales mellem den studerende og 
vejlederen  

Organisering af 

praktikvejledning: 
Hvordan og hvornår gives der 

vejledning? 

 

 Der gives en ugentlig 
vejledningstime. De første 

vejledningstimer bruges på 
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gensidigt præsentation, og 

afklaring af de studerende 
kompetencemål. Den studerende 

er ansvarlig for dagsordenen til 
vejledningstimerne, samt at skrive 

referat. Vi opfordrer den 
studerende til at fører logbog, som 

indeholder: 
Problemstillinger/oplevelser, 

observationer, refleksioner.   
 Eksempler på en dagsorden til 

vejledningstimerne:  
- Referat fra sidst 

- Siden sidst (Problemstillinger 
fra logbog) 

- Børn generelt/ Specielt  

- Kommende uge  
- Evt. 

 
 Se under 1 praktik, hvilket emne 

der kan arbejdes med i 
vejledningstimer s. 7  

 
Dagsorden skal afleveres til 

praktikvejlederen senest dagen før 
praktikvejledningen. Desuden 

tilbyder vi vejledning med et 
andet personale i huset bl.a. 

ledelsen, om emner som er 
relevante i forhold til 

kompetencemålene.  

Organisering af kontakt til 
uddannelsesinstitution: 

(herunder en kort beskrivelse af 
hvordan institutionen forholder sig, 

hvis der er bekymring / problemer i 

praktikforløbet) 

 
 Der gives løbende evaluering af 

praktik vejlederen. 2/3 henne i 
forløbet afgives en foreløbige 

status beskrivelse, sendes til 

seminariet. Hvis man er i tvivl om 
den studerende opnår sine mål, vil 

praktikvejlederen have fortalt det 
til den studerende inden denne 

samtale.  
 Vi forventer åbenhed og 

opmærksomhed omkring den 
studerendes trivsel, så den 
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studerende får mest mulig fagligt 

udbytte ud af sin praktikperiode i 
Skovbuen. Vi forventer samtidig at 

den studerende er proaktiv, ved at 
stille undrende spørgsmål. F.eks.  

- Hvorfor skal denne opgave 
løses? 

- Hvilket spørgsmål søger jeg 
svar på?  

- Hvilken viden har jeg, og er 
den tiltrækkelig? 

- Tænk på en lignende opgave. 
Kan du bruge den samme 

løsning  

 
 

Uddannelsesplan for de 3 praktikperioder 
 

Praktikstedet skal jf. bekendtgørelsen § 14.stk. 2 formulerer en 
uddannelsesplan for de 3 praktikperioder i overensstemmelse med bilag 7 og 8 

i bekendtgørelsen. 
Bilag 7 indeholder dels faglige kompetencemål og dels centrale kundskabs 

og færdighedsområder (CKF’ere), som de studerende skal leve op til i de 3 

praktikperioder.  
De faglige kompetencemål er det, som den studerende skal kunne, når 

praktikperioden er afsluttet. CKF’erne indeholder områder, som de studerende 
skal opnå indsigt i og erhverve sig færdigheder indenfor i løbet af de 3 

praktikperioder. Til hver periode er knyttet et særligt fokusområde, der 
medvirker til at synliggøre progressionen i praktikuddannelsen. 

 
Uddannelsesplan for Specialiseringspraktikken 

 

3. Praktikperiode ”Den pædagogiske profession” og ”Specialisering” 

(6. semester) 

 

Den studerende skal i den tredje praktikperiode arbejde med et af 
nedenstående specialiseringsområder. På følgende blanket beskriver 

institutionen konkrete specialiseringsmuligheder. For at udbyde en 

specialisering skal institutionen kunne vejlede i de gældende CKF’er og have 
den gældende brugergruppe repræsenteret i institutionen. 

 

Specialiseringsområder: 

Hvilke(n) specialiseringsområde(r) findes i jeres institution? 
                                                                          (Klik på firkanten og sæt x) 
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Børn og unge  

 
Mennesker med nedsat funktionsevne  

 
Mennesker med sociale problemer 

 
Linjefagsområder: 

Hvilke linjefagsområder er der i særlig grad fokus på i institutionen?: 
Prioriter med 1,2,3 hvis det er muligt.                                     

 
Sundhed, krop og bevægelse: 

 
Udtryk, musik og drama: 

 

Værksted, natur og teknik: 

 

 

Faglige kompetencemål for 3. 
praktikperiode jf. bilag 7: 

 
 

Målet for 3. praktikperiode er, at 
den studerende kan 

a) beherske den pædagogiske 
praksis og bidrage til 

udvikling og fornyelse af den 
pædagogiske profession, 

b) yde en målrettet indsats i 
forhold til en valgt 

målgruppes behov, 
c) redegøre for, hvordan 

teoretisk og praktisk viden 

om en målgruppe kan 
kvalificere grundlaget for 

pædagogisk virksomhed 
generelt, 

d) skabe viden gennem 
deltagelse i, analyse af og 

refleksion over praksis på 
baggrund af 

(videnskabs)teoretiske 
forudsætninger og metodiske 

 
 

Hvordan skabes mulighed og rammer 
for, at den studerende kan arbejde med 

kompetencemålene? 
 

Hvilke indikatorer er der på, at den 
studerende lever op til 

kompetencemålene i 
praktikinstitutionen? 

 
Den studerende har i høj grad, frihed og 

mulighed for at arbejde med 
kompetence målene. I 

vejledningstimerne bliver der løbende 

fulgt op på om den studerende når 
målene.  

- Vi forventer at den studerende 
lever op til de to første 

praktikperioders 
kompetencemål.  

- Til sidst i denne praktikperiode 
forventes der at den 

studerende behersker den 
pædagogiske praksis og 

× 

 

 

1 

1 

1 
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færdigheder og 

e) redegøre for egen 
professionsidentitet og 

forholde sig til professionens 
handlegrundlag og udvikling. 

 
 

fornyelse af den pædagogiske 

profession.  
 

a. Planlægning af, og refleksion af 
det pædagogiske arbejde. 

Kommunikation om og 
udvikling af det pædagogiske 

arbejde.  
- Den studerende arbejde 

selvstændigt og tager ansvar 
for børnegruppen.  

- Kan reflektere over egen 
faglighed, og kan bidrage med 

nye ideer og tanker.  
 

b. At den studerende kan 

strukturer sig, og selvstændigt 
kan lave en målrettet indsats 

omkring en bestemt 
børnegruppe, eller et enkelt 

barn. Her udarbejdes der en 
handleplan gerne i en SMTTE-

model.  
 

c. Vi ser at den studerende kan 
omsætte teori til praksis i form 

af pædagogiske tiltag og 
handlinger. Og at den 

studerende har gjort sig tanker 
om de valg/fravalg, han/hun 

træffer.  

 
 

d. Den studerende evaluerer egen 
pædagogisk indsats (gerne 

sammen med vejlederen)  
- Hvad gik godt 

- Mindre godt  
- Kan det forklare ud fra et 

teoretisk grundlag.  
 

e. Den studerende forholder sig til 
egen praksis, med begrundelse 

i eget menneskesyn og 
teoretiske forholdemåder. 
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Faglige kompetencemål for 

specialiseringen jf. bilag 8: 
 

Målet for specialiseringen er, at den 

færdiguddannede kan 

a) anvende viden og indsigt i 
det specifikke arbejde med 

brugergruppen, 

b) opstille fagligt begrundede 
pædagogiske mål ud fra en 

forståelse af brugernes 
perspektiver og 

handlemuligheder, 
c) reflektere kritisk over 

pædagogiske tænkemåder og 
handlemuligheder ud fra 

teori, forskning og 
praksisforståelser inden for 

det valgte 
specialiseringsområde og 

d) udmønte 
professionsforståelse og 

professionsetik inden for det 

valgte specialiseringsområde. 
 

 

 
Hvordan skabes mulighed og rammer 

for, at den studerende kan arbejde med 
kompetencemålene? 

 

Hvilke indikatorer er der på, at den 
studerende lever op til 

kompetencemålene i 
praktikinstitutionen? 

 
a. Den studerende får indsigt i det 

normale barns udvikling. Der er 
mulighed for arbejdet med 

hvordan man inkluderer sårbare 
børn. Den studerende skal bruge 

den viden hun/han har tilegnet sig 
i de 2 første praktikperioder og 

den viden hun/han har fra 
seminariet.   

 

b. Den studerende får mulighed for 
at tilrettelægge, gennemføre, 

dokumentere og evaluere 
aktiviteter eller læreprocesser, der 

støtter barnets trivsel og læring. 
Den studerende formår at koble 

den teoretiske viden med praksis. 
Der er mulighed for at fordybe sig 

i det den studerende er optaget 
af.  

 
 

c. Den studerende skal på et faglig 
grundlag udfordre den 

eksisterende praksis, afsøge og 

vurderer alternative muligheder og 
bidrage til udvikling af 

pædagogiske praksis.  
 

d. Den studerende er bevidst om at 
der er mange måder at anskue 

den pædagogiske praksis på. Den 
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studerende er åben og kan/tør 

stille reflekterende spørgsmål til 
den pædagogiske praksis.  

 

Centrale Kundskabs- og 

Færdighedsområder for 3. 

praktikperiode, jf. bilag 7: 
(se også de fælles CKF’er for alle 3 

praktikperioder under 
praktikperiode 1) 

 
3. praktikperiode: Den 

pædagogiske profession: 
 

a) Professionens 
arbejdsområder og 

opgavefelt. 
 

F.eks. Hvilke centrale arbejdsområder og opgavefelter 
karakteriserer det pædagogiske arbejde i 
institutionen? 
 
 

b) Pædagogiske handleformer 
og pædagogiske metoder. 

 

F.eks. Hvilke specifikke pædagogiske handleformer? 
Konfliktløsningsstrategier, måder at inddrage 
brugergrupper, samarbejde med forældre/pårørende 
etc. 
Hvilke pædagogiske metoder? Iagttagelse, 
dokumentation, supervision, interview, livshistorie? 
 
  

 

c) Professionens vidensformer, 

    faglige kernebegreber og 
terminologi, herunder det 

videnskabelige grundlag og 
videnskabelige metoder. 

 
F.eks. Hvilke faglige kernebegreber er centrale for 
institutionens pædagogik? Socialisering, udvikling, 
opdragelse etc. 
Hvad er det teoretiske og praktiske grundlag? Viden 
om forskellige diagnoser, socialpsykologi, psykologisk, 
pædagogisk medicinsk etc. 
Hvilke videnskabelige metoder anvendes? 
Erfaringsbaseret viden, dokumentation, 
evidensbasering, udviklingsarbejde etc. 
 

d) Sammenhængen mellem den 

samfundsmæssige 

 
 

Den studerende har mulighed for at 
arbejde med følgende Centrale 

kundskabs- og færdighedsområder i 
praktikinstitutionen: 

 
Se centrale kundskaber under 1 og 

2 praktikperiode 
 

a. Det er en integreret institution fra 
0-6 år, så en af opgaverne er at få 

den pædagogiske praksis til at 
fungere i hverdagen.  

 
- Arbejde med pædagogiske 

læreplaner  

- Forældre samarbejde  
- Dialogisk læsning  

- Ude liv  
 

b. Se vores hjemmeside. Vi arbejder 

ud fra værdierne: fællesskab-
Anerkendelse og udvikling. Vi 

bruger SMTTE modellen som et 

hjælpemiddel i vores 
udviklingsarbejde 

  
c. Vi arbejde i 3 teams. Det er 

selvstyrende temas. 
Medarbejderne har stort ansvar og 

indflydelse på egen hverdag. Vi 
laver årshjul, hvor de 

pædagogiske læreplaner er tænkt 
med. Vi laver handleplaner 

(SMTTE) for enkle børn eller 
børnegrupper efter behov.  

   
d. Se vores hjemmeside, under 

værdierne. Vi arbejder med 

mediepædagogik, for at forberede 
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moderniseringsproces og 

professionens historiske og 
kulturelle udvikling. 

 

F.eks. Hvilken betydning har professionens historiske 
og kulturelle udvikling for institutionens arbejde med 
den samfundsmæssige moderniseringsproces? 
Centralisering/ decentralisering,? 
Medbestemmelse, selvforvaltning? 
Læreplaner/handleplaner? 
 

e) Professionsbevidsthed og -

identitet. 
F.eks.  

Hvordan arbejdes der med professionsbevidsthed og 
– identitet i forhold til værdier og holdninger, 
faglighed? 
Hvordan kommer det til udtryk internt og eksternt? 
 

f) Den pædagogiske 
professions faglige bidrag til 

løsning af tværprofessionelle 
opgaver. 

 
F. eks. Hvad er kendetegnende for institutionens 
tværprofessionelle opgaver såvel generelt som 
konkret? 
Hvilke samarbejdspartnere? 
Hvilken betydning har det tværfaglige samarbejde? 
Hvilke ligheder og forskelle er der mellem den 
pædagogiske profession og andre professioner? 
Hvordan arbejder I med den pædagogiske profession 
ind i et tværfagligt professionsarbejde? 

 

børnene til den verden de kommer 

ud i. Og vi arbejder også med de 
mange forskellige kulture vi er 

sammensat i huset.  
 

e. Den studerende får ansvar på lige 
fod med det faste personale.  

 
f. Vi samarbejde med PPR: 

Talepædagog, psykologer, 
vejledningspædagoger, 

fysioterapeuter, to sprogs 
konsulent og sundhedspejsker.  

Med de lokale skoler og SFO 
pædagoger  

Samt dagplejerne i området   
 

Institutionen som praktiksted: 

 
Er der særlige forhold på 

institutionen, som den studerende 
skal være opmærksom på? 

 

Er der særlige møder, aktiviteter og 
arrangementer, som den 

studerende skal deltage i? 
 

Andet: 
 

Den studerendes arbejdsplan: 

 

 
 

- Vi forventer at den studerende 
deltager engageret i 

hverdagene og er stabil, 

fleksibel og omstillingsklar.  
 

- Den studerende deltager i 
personaler møder, stuemøder 

og andre møder som måtte 
være relevante.  

 
- Den studerende deltager ved 

den årlige sommerfest.  
 

- Arbejdsplanen udleves ved 
besøgsdage.  
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Angivelse af relevant litteratur: 

 

 

 
Aftales mellem den studerende og 

vejlederen 
 

Organisering af 

praktikvejledning: 
Hvordan og hvornår gives der 

vejledning? 

 

 
 Der gives en ugentlig 

vejledningstime. De første 
vejledningstimer bruges på 

gensidigt præsentation, og 
afklaring af de studerende 

kompetencemål. Den studerende 
er ansvarlig for dagsordenen til 

vejledningstimerne, samt at skrive 
referat. Vi opfordrer den 

studerende til at fører logbog, som 
indeholder: 

Problemstillinger/oplevelser, 
observationer, refleksioner. 

   

 Eksempler på en dagsorden til 
vejledningstimerne:  

- Referat fra sidst 
- Siden sidst  

- Børn generelt/ Specielt  
- Kommende uge  

- Evt.  
 

Dagsorden skal afleveres til 
praktikvejlederen senest dagen før 

praktikvejledningen. Desuden 
tilbyder vi vejledning med et 

andet personale i huset bl.a. 
ledelsen om emner som er 

relevante i forhold til 

kompetencemålene.  
 

Organisering af kontakt til 
uddannelsesinstitution: 

(herunder en kort beskrivelse af 

hvordan institutionen forholder sig, 
hvis der er bekymring / problemer i 

 
 Evaluering gives løbende af 

praktik vejlederen. 2/3 henne i 

forløbet afgives en foreløbige 
status beskrivelse, sendes til 
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praktikforløbet) seminariet. Hvis man er i tvivl om 

den studerende opnår sine mål, vil 
praktikvejlederen have fortalt det 

til den studerende inden denne 
samtale.  

 
 Vi forventer åbenhed og 

opmærksomhed omkring den 
studerendes trivsel, så den 

studerende får mest mulig fagligt 
udbytte ud af sin praktikperiode i 

Skovbuen.   

CENTRALE KUNDSSKABS- OG FÆRDIGHEDSOMRÅDER FOR 
SPECIALISERINGEN, JF. BILAG 8 

 
BESKRIVELSE AF PRAKTIKINSTITUTIONENS SPECIALISERINGS-MULIGHEDER. 

 
Den studerende har mulighed for at arbejde med følgende Centrale 

kundskabs- og færdighedsområder i relation til sin specialisering: 

 
BØRN OG UNGE: 

 
 

a) Menneske-, lærings- og 

udviklingssyn i relation til 
konkrete didaktiske og 

metodiske overvejelser. 
 
F.eks. Hvilke menneske-, lærings- og udviklingssyn 
ligger der til grund for praksis? 
Hvordan kommer det til udtryk (pædagogiske metoder 
og den daglige pædagogiske praksis)? 

Det er muligt at specialiserer sig i 

disse kundskabs-og 
færdighedsområder. Jvf. ovenstående 

beskrivelse 
 

b) Børn og unges livsbetingelser 
og trivsel, herunder 

omsorgssvigt og mobning, i 
relation til kulturelle, 

institutionelle og 
samfundsmæssige vilkår. 

 
F.eks. Hvilke særlige vilkår gør sig gældende for 
brugergruppen? 
Hvad betyder de for den for den pædagogiske praksis? 

Det er muligt at specialiserer sig i 
disse kundskabs-og 

færdighedsområder. Jvf. Ovenstående 
beskrivelse 

c) Inklusion og eksklusion. 
 
F.eks. Hvordan arbejdes der i institutionen med inklusion 
og eksklusion? 
Hvilke metoder og pædagogiske overvejelser anvendes 

Det er muligt at specialiserer sig i 

disse kundskabs-og 
færdighedsområder. Jvf.  

Ovenstående beskrivelse. 
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der? 

d) Omsorg, magt og 

relationsdannelse. 
 
F.eks. Hvilke muligheder og dilemmaer er der i arbejdet 
med omsorg, magt og relationsdannelse for den konkrete 
brugergruppe? 
Hvilke pædagogiske metoder og tiltag arbejdes der med? 

 

Det er muligt at specialiserer sig i 

disse kundskabs-og 
færdighedsområder. Jf. ovenstående 

beskrivelse.  

e) Børne- og ungekultur, leg og 
aktiviteter. 

 
F.eks. Hvilke sammenhænge er der mellem børne- og 
ungekulturen og de lege og aktiviteter, der udfoldes i den 
pædagogiske praksis? 

Det er muligt at specialiserer sig i 
disse kundskabs-og 

færdighedsområder. Jf.  ovenstående 
beskrivelse.  

f) Brugerinddragelse og 

rettigheder, herunder 
samarbejde med og vejledning 

af forældre og andre pårørende 
samt fagpersoner. 

 
F.eks. Hvordan arbejdes der med det interne og eksterne 
samarbejde i relation til brugerinddragelse og 
rettigheder? 

 

Det er muligt at specialiserer sig i 

disse kundskabs-og 
færdighedsområder. Jf.  ovenstående 

beskrivelse. 

g) Udsatte børn og unge samt 
børn og unge med særlige 

behov for pædagogisk støtte og 
indsats. 

 
F.eks. Hvordan arbejdes med børn og unge med særlige 
behov? 
Hvilke forståelser og metoder understøtter arbejdet? 
Hvilke udfordringer ligger der i arbejdet med 
målgruppen? 

 

Det er muligt at specialiserer sig i 
disse kundskabs-og 

færdighedsområder. Jf.  ovenstående 
beskrivelse. 

h) Forebyggende arbejde og 

interventionsformer. 
 
F.eks. Hvordan arbejdes der forebyggende med 
målgruppens mangfoldighed? 
Hvilke pædagogiske forståelser og metoder arbejdes der 
med? 

 

Det er muligt at specialiserer sig i 

disse kundskabs-og 
færdighedsområder. Jf.  ovenstående 

beskrivelse. 

i) Love, konventioner og regler af 

særlig betydning for børn, unge 
og deres pårørende. 

Det er muligt at specialiserer sig i 

disse kundskabs-og 
færdighedsområder. Jf.  ovenstående 
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F.eks. Er der særlige indsatser og strategier institutionen 
arbejder efter? 

beskrivelse. 

j) Pædagogiske læreplaner og 

sprogvurderinger i dagtilbud. 
 
F.eks. Hvordan arbejdes der med sprogvurderinger og 
læreplaner? 

 

Det er muligt at specialiserer sig i 

disse kundskabs-og 
færdighedsområder. Jf.  ovenstående 

beskrivelse. 

k) Skolestart og fritidsordning. 

Overgang fra daginstitution til 
skole. 

 
F.eks. Hvordan arbejdes der med overgangene fra en 
institutionstype til en anden? 
Hvilke pædagogiske overvejelser ligger der til grund for 
denne tilgang? 

 

Det er muligt at specialiserer sig i 

disse kundskabs-og 
færdighedsområder. Jf.  ovenstående 

beskrivelse. 

 

 


