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PRAKTIKBESKRIVELSE 

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

Gældende fra 1. august 2014 

Beskrivelse af praktikstedet: 

Institutionens navn: 

Adresse: 

Postnr. og By: 

Tlf.nr.: 

Institutionens E-mail: 

Hjemmeside adr.:  

Institutionsleder: 

Kontaktperson for praktik i pæ-

dagoguddannelsen: 

Kommunal:  

Privat:  

Regional: 

(Skemaet tilpasser sig automatisk, når det udfyldes) 

Tumlehøjen, Daginstitutionen Firkløveret. Gødvad 

Stockholmsvej 4 

8600 Silkeborg 

30-331544 

Kirsten.bejder@silkeborg.dk 

Goedvad.silkeborgkommune.dk 

Jytte Borghus 

Kirsten Bejder, daglig leder. 

 

ja 
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Institutionstype/  

foranstaltning 

a) Antal børn/unge /voksne 

b) Aldersgruppe  

c) Antal stuer / afdelinger 

d) Åbningstid 

(Skemaet tilpasser sig automatisk, når det udfyldes) 

a) ca. 100 

b) 3 børnehavegrupper, 2 vuggestuegrupper 

c) 5 

d) Mandag –torsdag 6.35-17.00 

   Fredag 6.35 – 15.55 

Institutionens formål  

jf. lovgrundlag. 

Dagligbudsloven 

 

Karakteristik af brugergrup-

pen: 

Beskrivelse af den / de aktuelle 

børne- / bruger/borgergruppe. 

Tumlehøjen modtager primært børn fra lokalområdet, som er blandet med både villaer og soci-

alt boligbyggeri. Vi modtager desuden en del flygtningebørn fra Syrien. Enkelte polske børn. 

 

Arbejdsmetoder: 

Kort beskrivelse af praktikstedets 

pædagogiske praksis og teoreti-

ske og metodiske grundlag (Ud-

dybes senere i relation til uddan-

nelsesplanens videns- og færdig-

hedsmål) 

 

 Vi arbejder ud fra Silkeborg kommunes børne- og unge politik, lærings og trivselspolitik-

ken, sprog -og læse strategi samt it-strategi (se mere herom på vores hjemmeside). 

 Vi er fire børnehuse, der tilsammen danner institutionen ”Firkløveret, Gødvad.” 

Vi arbejder ud fra samme værdigrundlag, men har forskellige strukturer og personale-

sammensætninger.  

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

anerkendelse og udvikling (se mere herom på vores hjemmeside). 

 Vi arbejder ud fra årshjul. Vi arbejder gerne i mindre grupper med læreplans temaer, 

der forløber over flere uger.  

 Vi vil gerne præsentere et bredt spekter af aktiviteter, udfordringer og oplevelser. Vi har 
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flere funktionsrum, der understøtter dette.  

Ansatte  

(pædagogiske faggrupper, andre 

faggrupper) 

Der er ansat både pædagoger og pædagogmedhjælpere samt 1 inklusionspædagog. Hvert hus i 

Firkløveret har en daglig leder. Der er desuden ansat folk i seniorjob og flex job. Vi har en mo-

torikvejleder. 

 

Praktikvejlederens kvalifika-

tioner: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pædagogisk grunduddannelse: 

 

PD modul i praktikvejledning: 

 

Diplomuddannelse  

 

Andet/ andre uddannelser: 

 

Spørg i husene, enkelte praktikvejledere har PD i praktikvejledning. Enkelte PD modul i andre 

områder ex. Inklusion. 

Tværprofessionelt samarbejde  Vi samarbejder med PPR: talepædagoger, psykologer, vejledningspædagoger, fysiotera-

x 

x 

 

e

n
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in- og eksternt:  peuter. 

 Desuden samarbejder vi med sundhedsplejersker, to-sprogs vejleder, familieafdelingen. 

 Med de to lokale skoler og SFO 

 Samt dagplejerne i lokalområdet. 

 

Særlige forhold omkring den 

studerendes ansættelse: 

      Den studerende tilknyttes vuggestuen. 

 

 

Arbejdsforhold 

Forventes den studerende at ar-

bejde alene? 

Ved bekræftelse: hvor meget og 

hvordan? 

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

ventes den studerende at kunne arbejde alene med en gruppe børn.  

 Der forventes, at den studerende selv kan i gangsætte pædagogiske aktiviteter med en 

passende gruppe børn. 

 Den studerende gives plads til at være studerende, så vedkommende kan afprøve sig 

selv og sine ideer, under hensyntagen 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 Lukkedage: 

 Vi holder ferielukket 3 uger i sommerferien (Læs på Kommunens hjemmeside hvilke 

uger) 
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 Mellem jul og nytår 

 3 dage op til Påske 

 Fredag efter kr. Himmelfart. 

 Grundlovsdag 

 Vi holder ferielukket 3 uger i sommerferienlukkedage: 

kemaet tilpasser sig automatisk, når det udfyldes) 
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Uddannelsesplan  
Praktikstedet skal jf. bekendtgørelsen §9 stk. 2 udfærdige Uddannelsesplan for de praktikperioder, praktikstedet kan modtage stu-

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

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

bejde med professionshøjskolen. 

Specialiseringsmuligheder: 

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

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

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

seringsområde på samme måde) 

                                                                              Primær:                    Sekundær: 

 Dagtilbudspædagogik                                                                                                                                   

 

 Skole- og fritidspædagogik                                                                                                   

 

 Social- og specialpædagogik                                                                      

x  

  

 x 
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Valgfagsområder: 

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

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

                                                        

1) Kreative udtryksformer. 

2) Natur og udeliv. 

3) Sundhedsfremme og bevægelse. 

4) Medier og digital kultur. 

5) Kulturprojekter og kulturelt iværksætteri. 

6) Social innovation og entreprenørskab. 

7) Kulturmøde og interkulturalitet. 

  

x 

x 

x 

x 

x 

x

   

x 
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Uddannelsesplan 1. Praktik (Grundfagligheden) 

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

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

Vidensmål: Den studerende 

har viden om 

 

Færdighedsmål: Den stu-

derende kan 

Hvilke muligheder for læring kan etableres gennem den dag-

lige pædagogiske praksis og praktikvejledningen? 

(fx Hvordan arbejder praktikstedet med dette? hvilke læringsmulig-

heder tilbyder praktikstedet den studerene? Og hvordan understøtter 

praktikstedet den studerendes læring indenfor dette?) 

praktikstedets målgrupper 

samt praktikstedets pædago-

giske og samfundsmæssige 

opgaver, 

anvende viden om praktik-

stedets samfundsmæssige 

opgaver i tilrettelæggelsen 

af det pædagogiske arbejde, 

Vores mål er, at skabe udviklingsmuligheder og fællesskaber, der 

udfordrer barnet og giver lyst til at lege og lære, så barnet rustes til 

at begå sig i livet. 

Møde forskellige kulturer igennem vores børn med flygtningebag-

grund. 

Vores værdier er: Fællesskab, Anerkendelse og Udvikling. 

 

målsætning, tilrettelæggelse 

og organisering af pædago-

gisk praksis, herunder om 

pædagogiske metoders effek-

ter, 

målsætte, tilrettelægge, 

gennemføre og evaluere 

pædagogisk praksis med 

inddragelse af viden om 

effekten af forskellige pæ-

dagogiske metoder, 

Det pædagogiske personale deler viden og sparer med hinanden, 

dette sker ved stuemøder hver anden uge og personalemøder en 

gang om måneden. Det forventes, at den studerende deltager på 

disse møder. Der laves praksisfortællinger, SMITTE 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 
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den studerende har behov/ interesse derfor. 

 

- Anerkendende pædagogik.  

- Social inklusion.  

- Sprogvurdering (TRAS).  

- Læreplansskemaer.  

- SMTTE modellen og LP modellen.  

- Hvordan vi arbejder med inklusion.?  

- Den gode indkøring til vuggestue og mellem vuggestue og børne-

have.  

- Udendørsaktiviteter/ indendørsaktiviteter.  

- Dialogisklæsning. 

- Arbejde med tosproget.  

- Kendskab til børns udvikling og læring.  

- Børns leg.  

- Konflikter og konflikthåndtering.  
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-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.  

- Administration/ledelse  

- Bestyrelsesarbejde. 

Den studerende vil komme til at arbejde med Smtte model, og der-

ved dokumentation og evaluering. Vi evaluerer ud fra praksisfortæl-

linger, observationer, klip på I-pad, billedmateriale o.l. 

Her får den studerende muligheden for at reflektere over egen prak-

sis. 

Der er kostordning i Tumlehøjen. Skovbuen har maddage. I begge 

huse arbejdes med måltidskultur. 

evaluerings-, undersøgelses- 

og dokumentationsformer og 

dokumentere og evaluere 

egen deltagelse i pædago-

gisk praksis, herunder re-

flektere over kvaliteten i 

egne læreprocesser, og 
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såvel den sundhedsmæssige 

som den dannelsesmæssige 

betydning af sunde madva-

ner, måltidskultur, hygiejne 

og indeklima. 

anvende viden om sundhed 

og sundhedsfremme i tilret-

telæggelsen af det pædago-

giske arbejde. 

 

 

 

Angivelse af relevant litte-

ratur:  

Litteratur angives af vejleder i forbindelse med praktikken, dette sker i et samarbejde med den stu-

derende.  

 

Evaluering. Her formuleres 

hvordan den studerendes 

læringsudbytte evalueres ved 

2/3 af praktikperioden  

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:  

 

 

a. Sætter dig ind i arbejdet. I første omgang ved at læse på vores hjemmeside og personale-

håndbog.  

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? Re-

fleksioner over egne og andres praksis?  

Den studerende skal vise engagement i arbejdet med og omkring børnene. Vi ønsker at den stude-

rende 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 kom-

mer med ideer til indhold 

Evaluering gives løbende af praktik vejlederen.  
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Organisering af vejled-

ning: 

a) Hvordan tilrettelægges 

uddannelsesforløbet for den 

enkelte studerende?: 

b) Hvordan og hvornår afhol-

des vejledning? 

c) Hvordan inddrages den 

studerendes portfolio i vej-

ledningsprocessen? 

 

a) Tilrettelægges i samarbejde med vejleder og studerende 

 

 

b) Der er vejledningstimer 1 time ugentligt 

 

 

c) Portfolio tages løbende op i vejledningsforløbet 

Den studerendes arbejds-

plan: 

Det aftales i god tid før praktikstart med daglig leder, praktikvejleder samt den studerende.  

Organisering af kontakt til 

uddannelsesinstitution 

(herunder en kort beskrivelse 

af hvordan institutionen for-

holder sig, hvis der er be-

kymring / problemer i prak-

tikforløbet) 

(Skemaet tilpasser sig automatisk, når det udfyldes) 

Vi forventer gensidig åbenhed og respekt mellem praktikvejleder og studerende. Der vil være en 

opmærksomhed omkring den studerende trivsel, så den studerende får mest mulig faglig udbytte af 

sin praktikperiode.  

Hvis vejleder er i tvivl om, den studerende opnår sine mål, eller den studerende mistrives, vi lvi 

opsøge sparring hos uddannelsesinstitutionen.  
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Uddannelsesplan 2. praktik - Dagtilbudspædagogik  

Område 3: Relation og kommunikation – 2. praktikperiode. 

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

børns forskellige livsbetingelser for trivsel, relationer og kommunikation. 

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

rende har viden om 

Færdighedsmål: Den 

studerende kan 

Hvilke muligheder for læring kan etableres gennem den daglige 

pædagogiske praksis og praktikvejledningen? 

(fx Hvordan arbejder praktikstedet med dette? hvilke læringsmuligheder 

tilbyder praktikstedet den studerene? Og hvordan understøtter praktikste-

det den studerendes læring indenfor dette?) 

det 0-5 årige barns for-

udsætninger og udvik-

lingsmuligheder, herun-

der børn med særlige 

behov, 

tilrettelægge differentiere-

de pædagogiske aktiviteter 

gennem analyse af børns 

forudsætninger, interakti-

on og kommunikation, 

 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 medbestem-

mende og indgå i fælles beslutninger.  

 

 Vi arbejder målrettet ud fra de 6 læreplanstemaer, 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 fredagssam-

ling. Her skiftes stuerne til at lave et program, med sang, sanglege, 
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film fra iPad, teater lign.    

 

 Vi arbejder med en anerkendende tilgang og med relationer. Bør-

nene bliver behandlet individuelt, da de har forskellige behov og fø-

lelser. Vi tager voksenrollen på os, ved at vise tydlighed og skabe 

tryghed.  

 

 Vi arbejder med anerkendelse, inklusion og rummelighed. Vi er be-

vidste om relationernes betydning for barnet. Vi skaber gode ram-

mer for legerelationer og venskaber, herved støtter vi børnenes so-

ciale relationer.  

 

 Vi understøtter børnenes fællesskaber gennem pædagogiske aktivi-

teter. Vi prioriterer forpligtede fællesskaber, hvor børn skal lære at 

formulere egne behov samt give plads til andre.  

 

  Vi er bevidst om vores voksenroller, så vi nogle gange ”går foran” 

og viser børnene vejen´, andre gange ”ved siden af”, hvor vi sam-

men udforsker verden og ”bagved” hvor vi følger børnenes spor.   

 

 Vi skaber plads til forskelligheder og arbejder med inklusion. Vi lyt-

ter til barnets oplevelser, uden af vi fortolker eller bedømmer bud-

skabet. Vi behandler børnene individuelt, da de er på forskellige 

udviklingszoner.   

 

 Igennem kropslige, musiske og kreative temaer, giver vi børnene 

mulighed for, at deltage i et fælleskab med aktiviteten som fælles 

tredje. Dette giver børn i periferien mulighed for at gøre sig gæl-

dende på anden vis, end i det fri leg. 

 

 Vi arbejder med struktur og planlægger. Bruger visuel kommunika-

tion til at forberede børnene på aktiviteter og skift, samt gruppe-
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sammensætninger. Tydelighed omkring barnets plads ved bordet 

under spisning m.m. 

 

 

samspil og interaktion 

samt relationernes be-

tydning for det 0-5 årige 

barns leg, læring, sociali-

sering, trivsel og udvik-

ling, 

skabe nærværende relati-

oner og understøtte det 

enkelte barns udfoldelses- 

og deltagelsesmuligheder i 

fællesskabet, 

 

dialog og professionel 

kommunikation, 

kommunikere nuanceret, 

præcist og forståeligt med 

børn, familier og kolleger, 

 

leg, legeteorier og lege-

kulturer, 

rammesætte børns leg,  

kropslig, kreativ, musisk 

og æstetisk læring og 

udfoldelse i pædagogisk 

praksis og 

målsætte, tilrettelægge og 

evaluere pædagogiske ak-

tiviteter og generelt moti-

vere og understøtte børns 

leg og æstetiske, musiske 

og kropslige udfoldelse og 

 

omsorg, sundhedsfrem-

mende og forebyggende 

tilrettelægge, gennemføre 

og evaluere indsatser for 

omsorg, sundhed og fore-

 



Pædagoguddannelsen   VIA University College  

Side 16 af 26 

 

arbejde. byggelse. 

Angivelse af relevant 

litteratur:  

Der bliver anbefalet litteratur ved praktikstart, aftales i samråd med den studerende.kemaet tilpasser 

sig automatisk, når det udfyldes) 

 

Evaluering. Her formu-

leres hvordan den stude-

rendes læringsudbytte 

evalueres ved 2/3 af 

praktikperioden  

 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 studerende får 

mest mulig fagligt udbytte ud af sin praktikperiode . 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 maet tilpasser sig automatisk, 

når det udfyldes) 

 

Organisering af vej-

ledning: 

a) Hvordan tilrettelæg-

ges uddannelsesforløbet 

for den enkelte stude-

rende?: 

b) Hvordan og hvornår 

afholdes vejledning? 

(Skemaet tilpasser sig automatisk, når det udfyldes) 

 a) Der gives en ugentlig vejledningstime. De første vejledningstimer bruges på gensidigt præ-

sentation, og afklaring af de studerende kompetencemål. Den studerende er ansvarlig for dags-

ordenen 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.  
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c) Hvordan inddrages 

den studerendes portfolio 

i vejledningsprocessen? 

 

Dagsorden skal afleveres til praktikvejlederen senest dagen før praktikvejledningen. Desuden til-

byder vi vejledning med et andet personale i huset bl.a. ledelsen, om emner som er relevante i 

forhold til kompetencemålene.  

 

Vi forventer åbenhed og opmærksomhed omkring den studerendes trivsel, så den studerende får 

mest mulig fagligt udbytte ud af sin praktikperiode. 

Institutionen som 

praktiksted: 

Er der særlige forvent-

ninger til den studeren-

des forudsætninger? 

(Sk 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 arbej-

de.  

 

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 udgangs-

punkt i de 6 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 vej-

ledningsmøderne.  

   

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 
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overfor kollegaer. Den studerende skal ture stille undrende spørgsmål. Den studerende skal 

være opmærksom på sig selv og sin fagperson.   

 
emaet tilpasser sig automatisk, når det udfyldes) 

 

Den studerendes ar-

bejdsplan: 

 

(Udleveres ved den studerendes første kontakt til institutionen.Skemaet tilpasser sig automatisk, når 

det udfyldes) 

 

Organisering af kon-

takt til uddannelsesin-

stitution 

(herunder en kort be-

skrivelse af hvordan 

praktikstedet forholder 

sig, hvis der er bekym-

ring / problemer i prak-

tikforløbet) 

(Skemaet tilpasser sig automatisk, når det udfyldes) 

 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.  

 

 

Uddannelsesplan 3. praktik - Dagtilbudspædagogik 

Område 4: Samarbejde og udvikling – 3. praktikperiode. 

Området retter sig mod systematisk og videnbaseret refleksion over og bidrag til udvikling og innovation i pædagogisk praksis. 
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Kompetencemål: Den studerende skal målrettet kunne tilrettelægge, gennemføre, dokumentere og evaluere aktiviteter og lære-

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

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

Vidensmål: Den studeren-

de har viden om 

Færdighedsmål: Den stude-

rende kan 

Hvilke muligheder for læring kan etableres gennem den dag-

lige pædagogiske praksis og praktikvejledningen? 

(fx Hvordan arbejder praktikstedet med dette? hvilke læringsmu-

ligheder tilbyder praktikstedet den studerene? Og hvordan under-

støtter praktikstedet den studerendes læring indenfor dette?) 

samfundsmæssige og insti-

tutionelle problemstillinger 

forbundet med pædagogisk 

arbejde i dagtilbud, 

identificere, analysere og vur-

dere samfundsmæssige ram-

mer og institutionskulturens 

betydning for samarbejde, pæ-

dagogisk udvikling og kvalitet, 

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. 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.  
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- 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 medar-

bejder med særlig interesse og kompetencer 

 

e. Vi samarbejder med PPR: Talepædagog, psykologer, vejled-

ningspædagoger, 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 be-

dømmer budskabet. Vi behandler børnene individuelt, da de 

er på forskellige udviklingszoner.   

 

leg, bevægelse, natur- og 

kulturoplevelser, digitale 

medier samt skabende akti-

viteters betydning for 0-5 

åriges dannelse, trivsel, 

læring og udvikling, 

udvikle det fysiske, psykiske, 

sociale og æstetiske børnemil-

jø, 

 

 

forandringsprocesser og 

innovation, 

bidrage til udvikling af pæda-

gogisk praksis gennem innova-

tive og eksperimenterende 

tiltag, 

 

inddragelse af børn og for-

ældres perspektiv i udvik-

lings- og forandringsproces-

inddrage børn og forældres 

ideer og kreativitet som en del 

af pædagogiske udviklings- og 

 

 



Pædagoguddannelsen   VIA University College  

Side 21 af 26 

 

ser, forandringsprocesser, 

didaktiske og pædagogiske 

metoder til udvikling af pæ-

dagogisk praksis, herunder 

dokumentation og evalue-

ring, og 

sætte mål, anvende dokumen-

tations- og evalueringsmetoder 

og udvikle viden gennem del-

tagelse, systematisk erfarings-

opsamling og refleksion over 

pædagogisk praksis og 

 

førstehjælp. udføre grundlæggende første-

hjælp. 

Undervisning på studiedage 

Angivelse af relevant lit-

teratur:  

Aftales mellem den studerende og vejlederen.(Skemaet tilpasser sig automatisk, når det udfyldes) 

 

Evaluering. Her formuleres 

hvordan den studerendes 

læringsudbytte evalueres 

ved 2/3 af praktikperioden  

 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 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  tilpasser sig automatisk, når det 

udfyldes) 
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Organisering af vejled-

ning: 

a) Hvordan tilrettelægges 

uddannelsesforløbet for den 

enkelte studerende?: 

b) Hvordan og hvornår af-

holdes vejledning? 

c) Hvordan inddrages den 

studerendes portfolio i vej-

ledningsprocessen? 

(Skemaet tilpasser sig automatisk, når det udfyldes) 

 a) Der gives en ugentlig vejledningstime. De første vejledningstimer bruges på gensidigt præ-

sentation, 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 

 

 

 

 

 

Institutionen som prak-

tiksted: 

Er der særlige forventninger 

til den studerendes forud-

(Skemaet tilpasser sig automatisk, når det udfyldes) 

- 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.  
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sætninger?  

- Den studerende deltager ved den årlige sommerfest.  

 

-  

Den studerendes ar-

bejdsplan: 

 

(Skemaet tilpasser sig automatisk, når det udfyldes) 

- Arbejdsplanen udleves ved besøgsdage.  

 

Organisering af kontakt 

til uddannelsesinstituti-

on 

(herunder en kort beskrivel-

se af hvordan praktikstedet 

forholder sig, hvis der er 

bekymring / problemer i 

praktikforløbet) 

(Skemaet tilpasser sig automatisk, når det udfyldes 

Vi forventer gensidig åbenhed og respekt mellem praktikvejleder og studerende. Der vil være en op-

mærksomhed omkring den studerende trivsel, så den studerende får mest mulig faglig udbytte af sin 

praktikperiode.  

Hvis vejleder er i tvivl om, den studerende opnår sine mål, eller den studerende mistrives, vi lvi op-

søge sparring hos uddannelsesinstitutionen. 
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Uddannelsesplan 4. praktik - Bachelorprojektet  

Område: Bachelorprojektet, herunder 4. praktikperiode. 

Bachelorprojektet udspringer af den studerendes specialiseringsområde. Bachelorprojektet og den tilhørende bachelorpraktik tager 
udgangspunkt i en professionsrelevant problemstilling. 

Bachelorprojektets problemformulering danner grundlag for en empirisk og teoretisk analyse, identifikation af udviklingsmuligheder 

og perspektivering af praksis. 

Kompetencemål: Den studerende kan identificere, undersøge, udvikle og perspektivere pædagogfaglige problemstillinger. 

Vidensmål: Den studerende har viden om Færdighedsmål: Den studerende kan 

virkefelter for den pædagogiske profession, identificere, afgrænse og undersøge en relevant professionsfaglig problemstilling af 

både teoretisk og praktisk karakter, 

pædagogfaglig udvikling og innovation, identificere og fagligt vurdere muligheder for udvikling og kvalificering af pædago-

gisk praksis, 

pædagogens professionsfaglighed og profes-

sionsetik, 

formidle etiske og handleorienterede overvejelser, der kvalificerer pædagogisk sam-

spil, og demonstrere professionsfaglig dømmekraft, 

følgende forholds indflydelse på den valgte 

problemstilling: 

-Kulturelle og sociale. 

-Institutionelle og organisatoriske. 

-Historiske, samfundsmæssige og internatio-

nale, 

inddrage organisatoriske og samfundsmæssige forhold i perspektiveringen af den 

valgte problemstilling, 
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nationale og internationale forsknings- og 

udviklingsresultater af relevans for den valg-

te problemstilling, 

inddrage viden og forskning i en faglig argumentation, 

empiriske undersøgelsesmetoder samt deres 

muligheder og begrænsninger og 

vurdere og begrunde valget af metoder til indsamling af empiri og 

opgaveskrivning og faglig formidling. formidle analyse- og undersøgelsesresultater mundtligt og skriftligt. 

Institutionens udviklings- og innovationsfelter: 

Har været mediepædagogik, som til stadighed udvikles og implementeres. 

Inklusion som fokus og kvalitetsmål. Arbejder med dette fremadrettet og i forbindelse med vores læreplansarbejde. 

Sprog. Særligt fokus i 2016/17. 

Udover dette kan institutionen kontaktes for info af udviklings og innovationsfelteremaet tilpasser sig automatisk, når det udfyldes) 

 

 

Institutionens rammer for empiriindsamling: 

 

Hvis der skal indsamles empiri i form af eks. fotografering, videooptagelse m.m. skal hver enkelt forældre give skriftlig tilladelse 

dertil.  

Vi kan kommunikere med forældrene via DayCare, her kan vi gøre opmærksomme på evt. undersøgelser.  
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Kontaktperson for den studerende 

Tumlehøjen: Kirsten Bejder  30 331544 (spørg efter hvem der er vejleder og få oplysninger på vedkommende) 

Skovbuen: Charlotte Hedvall: 30 336019maet tilpasser sig automatisk, når det udfyldes) 

 

 


