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PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE 

 

 

Praktikstedsbeskrivelsen består af 4 hoveddele: 

A. Beskrivelse af praktikstedet 

B. Uddannelsesplan for første praktikperiode 

C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode 

a) Specialiseringsmuligheder for Dagtilbudspædagogik 

b) Specialiseringsmuligheder for Skole- og fritidspædagogik 

c) Specialiseringsmuligheder for Social- og specialpædagogik 

 

Vejledning til udfyldelse af denne praktikstedsbeskrivelse med uddannelsesplan. Praktikinstitutionen udfylder de hvide felter med oplysninger om insti-

tutionen.  

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

færdighedsmål. (De specialiseringsområder institutionen ikke tilbyder, kan slettes).  

A. Beskrivelse af praktikstedet 

 Skriv i de hvide felter: 

Institutionens navn: Orø skole og Børnehus, Enhedsinstitution under Isefjordsskolen 

Adresse: Bygaden 50, Orø, 4300 Holbæk 

Tlf.: 72 36 75 21 
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E-mailadresse: mpd@holb.dk 

Hjemmesideadresse:  

Åbningstider: Mandag - Torsdag 6.15- 17.15 
Fredag 6.15 - 16.30 

Institutionsleder: Leder af enhedsinstitutionen Mai Britt 

tlf; 72 36 7521 

e- mail; mpd@holb.dk 

Specialiseringsmuligheder på praktikstedet:  

For hurtigt overblik sæt kryds ved de specialiseringsmuligheder, der er på praktik-

stedet (de 3 farver går igen nede i skabelonen for de tre forskellige specialiseringer) 

Dagtilbudspædagogik (Sæt kryds i det/de relevante felter) X 

Skole- og fritidspædagogik (Sæt kryds i det/de relevante felter)  

Social- og specialpædagogik (Sæt kryds i det/de relevante felter)  

Fysiske rammer, ude og inde: 

Faciliteter (herunder faciliteter i lokalområdet) 
Børnehuset er en del af Enhedsinstitutionen under Holbæk By Skole, afd, Orø.  

Institutionen ligger central på Orø, og hører kommunalt til Holbæk kommune. 

Børnehuset er etableret i 2006. 

Orø er en lille ø og der er ikke langt til skov og strand eller den nært liggende idrætshal og boldbaner. 

Bygningerne er beliggende seperat fra skolen men deler samme omgivelser. Dog har vuggestue og 

børnehave sin egen lille legeplads. 

Enhedsinstitutionen er det eneste dag og skoletilbud på øen. 

Børnehuset er delt op i Vuggestue, Børnehave i stue etagen og SFO på førstesalen. 

mailto:mpd@holb.dk
mailto:irene@holb.dk
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Antal børn/unge/voksne: Børnetallet er svingende, da institutionen kun bliver brugt af lokale beboere. 

Der er 3 personaler i vuggestuen(pt 1 Pædagog, 2 medhjælpere) og 2 pædagoger i børnehaven. 

Typisk vil den studerende være tilknyttet vuggestuen, men da vi er et lille hus der arbejder meget på 

tværs, vil den studerende have lige så meget med børnehave børnene at gøre. 

Aldersgruppe: Integreret institution fra 0-6 år 

Beskrivelse af målgruppen: Vuggestue og børnehavebørn indenfor normalområdet. 

Indsatsområder/ aktuelle projekter: Vi arbejder med DGI, bevægelse og har som mål at få pulsen op to gange om dagen. Vi bestræber os 

på at implementere bevægelse som en naturlig ting i dagligdagen.  

Vi er i gang med at implementere arbejdet med didaktisk tilgang til hverdagens læring gennem lære-

planstemaer, forløbsskemaer, aktionslæring. 

 

Desuden arbejder vi med sprogudvikling og en af vores pædagoger er netop færdig med modul 1 i 

sprogudvikling. 
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Arbejdsmetoder: 

Beskrivelse af institutionens foretrukne pædagogiske metoder og begrundelser 

herfor. 

Vi er en integreret institution, der er delt op i 2 grupper. Vuggestuen med de mindste fra 6 mdr. og op 

til ca. 2.9 år, hvorefter de bliver integreret i børnehaven, i deres eget tempo. Det gør vi for at tilgodese 

de enkelte børns behov bedst muligt. 

 

Vi lægger stor vægt på det socialiserende arbejde. På Orø er det vigtigt, da der ikke er så mange 

børn, og de bliver nød til at kunne navigere i de fællesskaber der er. 

Det er en stor pædagogisk opgave at hjælpe de enkelte børn at få deres “eget rum” og samtidig være 

en del af fællesskabet. 

Vi har fokus på gode kammeratskaber. 

 

Inklusion og Rummelighed her er essentiel for ø-samfundet, og vi som voksne er forbilleder og viser 

børnene at der er plads til alle og forskellighed. 

 

Vi arbejder med at have en anerkendende tilgang til børnene og med at være bevidste om vores defini-

tionsmagt. 

Vi ønsker at fremstå som kompetente professionelle voksne, der kan støtte og vejlede børnene og 

samtidig respektere deres valg. 

Vi anerkender at man lærer meget af at fejle og/eller mislykkedes, især hvis man kan reflektere over 

det bagefter. 

Vi lægger vægt på at det enkelte barn har en forudsigelig hverdag med faste rammer og er tryg. At 

børnene føler sig velkomne og møder engagerede voksne. 

 

Vi arbejder med de 6 læreplanstemaer gennem didaktisk ugeplan, som der evalueres efterfølgende. 

 

Tværprofessionelt samarbejde: 

Faggrupper som institutionen samarbejder med. 

Vi arbejder sammen med div samarbejdspartnere i Holbæk kommune, inkl. sundhedsplejerske, tale-

pædagog og ressourcecentret. 
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Personalegruppens sammensætning: 1 pædagogisk leder uden børnetimer,  3 pædagoger, 1 PS og 1 medhjælper 

Praktikvejlederens kvalifikationer: 

Hvis der er flere vejledere sættes antal ud for de forskellige kvalifikationer. Hvis 

der er en vejleder, sættes kryds ud de forskellige kvalifikationer. 

Praktikvejleder kursus 

(2 dages kursus)  

Praktikvejlederuddannelse 

(6-8 ugers uddannelsesforløb) 
 

Andet/andre uddannelser  

Forbesøgets tilrettelæggelse 

Hvorledes inddrager praktikstedet flg. i forbesøget:  

• Den studerendes forberedelse til forbesøget 

• Dialog om praktikstedsbeskrivelsen 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 kompetencemål, viden- og færdighedsmål , uddannelsesplan og 

målformuleringen 

• Den studerendes mødeplan 

 

De første dage på praktikstedet er planlagt.  

• Introduktion til institutionen, hverdagens og kulturens organisering. 
 

Organisering af kontakt til uddannelsesinstitutionen i forbindelse med 

• 2/3 udtalelse 

• Afsluttende prøve 

Uddyb hvordan praktikstedet forholder sig, hvis der er bekymring/problemer i prak-

tikforløbet 
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Dato for sidste revidering:  

Den yderste kolonne udfyldes af den enkelte studerende. Den studerende skriver, hvordan han/hun vil arbejde med videns- og færdighedsmålene kon-

kret i løbet af praktikken. Dette skal  ske for hver enkel studerende og dermed bliver praktikstedsbeskrivelsen også en læringsplan for den enkelte stu-

derende i gennem hele praktikforløbet.  

 

 

B. Uddannelsesplan for første praktikperiode 

Tema: Pædagogens praksis 

Pædagogisk Grundfaglighed - Pædagogens praksis – 1. praktik. 

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

Kompetencemål: De studerende kan begrunde, tilrettelægge, gennemføre og evaluere pædagogiske aktiviteter gennem deltagelse i pædago-

gisk praksis på praktikstedet, herunder vurdere egne læreprocesser i praksis. 

  

Vidensmål: Den studerende har 

viden om ……. 

Færdighedsmål: Den studerende 

kan …….. 

Hvordan afspejles dette i pædagogernes 

praksis? 

Hvilke læringsmuligheder tilbyder vi?  

Hvordan understøtter vi den studerendes 

læring indenfor dette? 

Hvordan vil jeg som studerende konkret 

arbejde med disse videns og færdig-

hedsmål? 
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praktikstedets målgrupper samt 

praktikstedets pædagogiske og 

samfundsmæssige opgaver, 

anvende viden om praktikstedets sam-

fundsmæssige 

opgaver i tilrettelæggelsen af det pæ-

dagogiske arbejde, 

Vi som praktiksted viser den studerende hvor-

dan vi i hverdagen arbejder med de sam-

fundsmæssige krav, så som fx. læreplanste-

maerne. 
Vi vil give den studerende rum til at observere 

og erfare vores pædagogiske tilgang til faget 

og de opgaver der er i arbejdet med børn. 

Den studerende skal have den nødvendige tid 

til at reflektere over egen læring, og gerne 

med hjælp og støtte, fra institutionens vejle-

der og øvrige kollegaer. 

 
Vi tilbyder indsigt i den motoriske udvikling og 

udviklingen af identitet og sprog. erfaring i 

arbejdet med de 6 læreplanstemaer. Vi vil 

understøtte den studerende, ved at lade den 

studerende læse og deltage i arbejdet omkring 

læreplanstemaerne.  

Det  studerenede skal samfundsmæssigt ori-

entere sig omkring tanken bag læreplanerne. 
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målsætning, tilrettelæggelse og 

organisering af pædagogisk praksis, 

herunder om pædagogiske meto-

ders effekter 

målsætte, tilrettelægge, gennemføre 

og evaluere pædagogisk praksis med 

inddragelse af viden om effekten af 

forskellige pædagogiske metoder, 

Den studerende skal ud fra de didaktiske uge-

planer, planlægge en aktivivtet og evaluere 

derpå. 

 

 

Evaluerings-, undersøgelses- og 

dokumentationsformer, 6  

Dokumentere og evaluere egen delta-

gelse i pædagogisk praksis, herunder 

reflektere over kvaliteten i egne lære-

processer,  

Den studerende skal skrive logbog og undrin-

ger ned dagligt. Den studerende skal arbejde 

med praksisfortælling, som fremlægges til 

vejledning ved brug af refleksionscirklen. 

 

såvel den sundhedsmæssige som 

den dannelsesmæssige 

betydning af sunde madvaner, mål-

tidskultur, hygiejne og indeklima. 

anvende viden om sundhed og sund-

hedsfremme i tilrettelæggelsen af det 

pædagogiske arbejde. 

der er konstant fokus på arbejdet omkring de 

sundhedsmæssige madvaner og betydningen 

af god hygiejne mv. En naturlig følge af det vil 

være at give den studerende en mulighed for 

at reflektere, med disse emner som overskrift. 

Hvor den studerende observerer, reflekterer 
og konkluderer og gerne kommer med forslag 

til udviklingsmuligheder.  

Her med støtte fra vejleder i vejledningssitua-

tionerne. 

 

Anbefalet litteratur: Lise Alhman, bevægelse og udvikling. læreplanstemaer,  

Særlige informationer om 1. praktikperiode 

Arbejdsplan for studerende: 

Hvilke tidsrum skal den studerende forvente at arbejde indenfor. Kan den studerende forvente at arbejde alene? 
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Den studerende forventes at kunne arbejde indenfor hele åbningstiden mandag til Torsdag 6.15-16.45 og Fredag 6.15-16.30, den studerende vil som udgangspunkt altid være sammen 

med en anden kollega, men kan i uddannelses øjemed arbejde alene med en lille gruppe børn. 

Den studerendes placering på praktikstedet 

Tilknytning til gruppe/stue/afdeling. 

 

Den studerende vil være tilknyttet vuggestuen, sammen med vejlederen. 

Organisering af praktikvejledning 

Hvordan er praktikvejledningen organiseret og tilrettelagt? 

Hvordan inddrages den studerendes logbog? 

 

Der planlægges vejledningstimer 1 gang om ugen af 1 times varighed, her deltager vejleder og den studerende. 

Det tilstræbes at vejledningen foregår i et uforstyrret miljø. 

Til hver vejledning vil der være enkelte faste punkter, og der vil være plads til punkter fra den studerende. 

Logbog indrages til hver vejledning, med udgangspunkt i praksisfortællinger med hjælp fra refleksionscirklen. 
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C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktik-

periode 

a) Dagtilbudspædagogik 

Kompetenceområde: Relation og kommunikation – 2. praktik 

Pædagoger med denne specialisering har særlige kompetencer til at arbejde inden for den del af 

det pædagogiske arbejdsområde, der retter sig mod 0–5-årige. De vil i særlig grad have kompe-

tencer til at skabe og udvikle pædagogiske miljøer og aktiviteter, hvor der på et pædagogisk fag-

ligt grundlag skabes optimale betingelser for et stimulerende og trygt børneliv. 

Kompetenceområdet retter sig mod relationer, samspil og kommunikation i pædagogisk prak-

sis med 0-5-årige børn, herunder betydningen af børns forskellige livsbetingelser for trivsel, rela-

tioner 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 afspejles dette 

i pædagogernes prak-

sis? 

Hvilke læringsmulighe-

der tilbyder vi?  

Hvordan understøtter 

vi den studerendes læ-

ring indenfor dette? 

Hvordan vil jeg som stu-

derende  
konkret arbejde med dis-

se videns-  

og færdighedsmål? 

det 0-5 årige barns for-

udsætninger og udvik-

lingsmuligheder, herun-

der børn med særlige 

behov, 

tilrettelægge differentie-

rede pædagogiske akti-

viteter gennem analyse 

af børns forudsætninger, 

interaktion og kommuni-

kation, 

  

samspil og interaktion 

samt relationernes be-

tydning for det 0-5 årige 

barns leg, læring, socia-

lisering, trivsel og udvik-
ling, 

skabe nærværende rela-

tioner og understøtte 

det enkelte barns udfol-
delses- og deltagelses-

muligheder i fællesska-

bet, 

  

dialog og professionel 
kommunikation, 

kommunikere nuanceret, 

præcist og forståeligt 

med børn, familier og 

kolleger, 

  

leg, legeteori og legekul-
turer 

rammesætte børns leg,   
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kropslig, kreativ, musisk 

og  

æstetisk læring og ud-

foldelse i 

pædagogisk praksis  

målsætte, tilrettelægge 

og evaluere pædagogi-

ske aktiviteter og gene-
relt motivere og under-

støtte børns leg og 

æstetiske, musiske og 

kropslige udfoldelse og 

  

omsorg, sundheds-
fremmende og forebyg-

gende arbejde. 

tilrettelægge, gennemfø-

re og evaluere indsatser 
for omsorg, sundhed og 

forebyggelse 

  

Anbefalet relevant litteratur: 

Dagtilbudspædagogik 3. praktik 

Kompetenceområde: Samarbejde og udvikling – 3. praktik 

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, dokumente-

re og evaluere aktiviteter og læreprocesser, der støtter barnets trivsel, læring, dannelse og ud-

vikling. 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. 
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Vidensmål:  

Den studerende 

har viden om ……. 

Færdighedsmål:  

Den studerende kan 

…….. 

Hvordan afspejles det i pæ-

dagogernes praksis? 

Hvilke læringsmuligheder 

tilbyder vi?  

Hvordan understøtter vi 

den studerendes læring 

indenfor dette? 

Hvordan vil jeg som stude-

rende konkret arbejde med 

disse videns og færdig-

hedsmål? 

samfundsmæssige 

og institutionelle 
problemstillinger 

forbundet med pæ-

dagogisk arbejde i 

dagtilbud, 

identificere, analysere og 

vurdere samfundsmæs-

sige rammer og instituti-

onskulturens betydning 

for samarbejde, pæda-

gogisk udvikling 
og kvalitet, 

  

leg, bevægelse, na-

tur- og kulturoplevel-
ser, digitale medier 

samt skabende akti-

viteters betydning for 

0-5 åriges dannelse, 

trivsel, læring og 

udvikling, 

udvikle det fysiske, psy-

kiske, sociale og æsteti-

ske 

børnemiljø, 

  

forandringsprocesser 

og innovation, 
bidrage til udvikling af 

pædagogisk praksis 

gennem innovative og 
eksperimenterende til-

tag, 
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inddragelse af børn 

og forældres per-

spektiv i udviklings- 
og forandringspro-

cesser, 

inddrage børn og foræl-

dres ideer og kreativitet 

som en del af pædago-

giske udviklings- og 

forandringsprocesser, 

  

didaktiske og pæda-

gogiske metoder til 

udvikling af pædago-

gisk praksis, herun-

der dokumentation 
og evaluering, og 

sætte mål, anvende 

dokumentations- og 

evalueringsmetoder 

og udvikle viden gennem 
deltagelse, systematisk 

erfaringsopsamling og 
refleksion 

over pædagogisk praksis 

og 

  

førstehjælp. udføre grundlæggende 

førstehjælp. 

  

Anbefalet litteratur: 

Særlige informationer om 2. og 3. praktikperiode 

Arbejdsplan for studerende: 
Hvilke tidsrum skal den studerende forvente at arbejde indenfor. Kan den studerende forvente at arbejde alene? 

 

Den studerendes placering på praktikstedet 

Tilknytning til gruppe/stue/afdeling. 
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Organisering af praktikvejledning 

Hvordan er praktikvejledningen organiseret og tilrettelagt? 
Hvordan inddrages den studerendes logbog? 
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C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode 

b) Skole- og fritidspædagogik 

Kompetenceområde: Udviklings- og læringsrum – 2. praktik. 

Pædagoger med denne specialisering har særlige kompetencer til at arbejde inden for den del af det pædagogiske arbejdsområde, der retter sig 

mod børn og unge i 6-18 års alderen. De har i særlig grad viden om børns og unges udvikling, læring samt didaktik og dannelse. Pædagogen har 

kompetencer til at indgå i skolens samlede aktivitetsområde, herunder i undervisningen samt i det fritidspædagogiske område. 

Kompetenceområdet retter sig mod pædagogisk arbejde i forskellige udviklings- og læringsrum dvs. skole- og fritidsinstitutioner, herunder 

tilrettelæggelse og gennemførelse af og kommunikation om pædagogiske aktiviteter i pædagogisk praksis. 

Kompetencemål: Den studerende kan skabe sammenhænge mellem forskellige udviklings- og læringsrum og varetage pædagogiske og didak-

tiske opgaver i fritidstilbud og skole samt indgå i professionel kommunikation herom. 

Vidensmål.  

Den studerende har viden om… 

Færdighedsmål:  

Den studerende kan …….. 

Hvordan afspejles dette i pædagoger-

nes praksis? 

Hvilke læringsmuligheder tilbyder 

vi? 

Hvordan understøtter vi den stude-

rendes læring indenfor dette? 

Hvordan vil jeg som studerende 
konkret arbejde med disse vi-

dens og færdighedsmål? 
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professionsfaglig kommunikation, 

argumentation og samarbejde 
kommunikere og samarbejde professionelt 

med forældre, kolleger, lærere og andre 

relevante aktører, 

  

ledelse af udviklings- og lærings-

rum, herunder om klasserumsledel-
se, 

motivere, lede og samle børn og unge om 

konkret læring, 

  

didaktik og metodik knyttet til læ-

ring, 

redegøre for sammenhængen mellem 

metodiske og didaktiske overvejelser og 

egen pædagogiske praksis, 

  

bevægelsesmæssige, musiske, 

æstetiske og kreative processers 

betydning for trivsel, læring og 

udvikling, 

tilrettelægge, gennemføre og evaluere 

differentierede læreprocesser inden for 

udvalgte områder, herunder inddrage børn 

og unges perspektiv, 

  

omsorg, sundhedsfremmende 

og forebyggende arbejde 
tilrettelægge, gennemføre og evaluere 

indsatser, der styrker forebyggelse samt 

børn og unges omsorg og sundhed, og 

  

6-18 åriges forudsætninger og ud-

viklingsmuligheder, herunder børn 

med særlig behov. 

tilrettelægge differentierede pædagogiske 

aktiviteter gennem analyse af børn og 

unges forudsætninger og udviklingsmulig-

heder 
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Anbefalet relevant litteratur: 

 

                                                                 Skole- og fritidspædagogik 

Kompetenceområde: Samarbejde og udvikling – 3. praktik. 

Området retter sig mod tværprofessionelt samarbejde og det lovgivningsmæssige og organisatoriske grundlag for pædagogens ansvar og opga-

ver. 

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

ling og læring fremmes. 

Vidensmål.  

Den studerende har viden 

Færdighedsmål:  

Den studerende kan …….. 

Hvordan afspejles dette i pædagoger-

nes praksis? 

Hvilke læringsmuligheder tilbyder vi?  

Hvordan understøtter vi den studeren-

des læring indenfor dette? 

Hvordan vil jeg som studerende kon-

kret arbejde med disse videns og fær-

dighedsmål? 

  

institutionelle og organisatoriske 

rammer for det skole- og fritidspæ-

dagogiske arbejde, 

agere professionelt inden for de givne 
institutionelle og organisatoriske rammer 

for området, 
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tværprofessionelt samarbejde med 

lærere og andre faggrupper, her-

under teamsamarbejde og kollabo-

rative fællesskaber, 

analysere, vurdere og agere på faglige 

udfordringer i samarbejdet med lærere og 

andre faggrupper, 

  

praktikstedets organisation i forhold 

til tværprofessionelt samarbejde, 
indgå i samt analysere og vurdere praktik-

stedets tværprofessionelle samarbejds-

praksis, 

  

forandringsprocesser og innovation, deltage i udviklingen af den pædagogiske 

praksis gennem innovative og eksperimen-
terende tiltag, 

  

didaktiske og pædagogiske metoder 

til udvikling af pædagogisk praksis, 

herunder dokumentation og evalue-
ring,  

sætte mål, anvende dokumentations- og 

evalueringsmetoder og udvikle viden gen-
nem deltagelse, systematisk erfaringsop-

samling og refleksion over pædagogisk 

praksis  

  

førstehjælp. udføre grundlæggende førstehjælp   

Anbefalet litteratur: 

 

Særlige informationer om 2. og 3. praktikperiode 
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Arbejdsplan for studerende: 

Hvilke tidsrum skal den studerende forvente at arbejde indenfor. Kan den studerende forvente at arbejde alene? 

 

Den studerendes placering på praktikstedet 

Tilknytning til gruppe/stue/afdeling. 

 

Organisering af praktikvejledning 

Hvordan er praktikvejledningen organiseret og tilrettelagt? 
Hvordan inddrages den studerendes logb 
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C. Uddannelsesplan anden og tredje praktikperiode 

c) Social- og specialpædagogik 

Kompetenceområde: Relation og kommunikation - 2. praktik  

Pædagoger med denne specialisering har særlige kompetencer til at indgå i social- og specialpædagogisk arbejde med mennesker i forhold til tre 

overordnede målgrupper: 

A. Børn og unge med særlige behov. 

B. Mennesker med sociale vanskeligheder. 

C. Mennesker med psykiske og/eller fysiske funktionsnedsættelser 

Kompetenceområdet retter sig mod pædagogens relationer, professionelle kommunikation og pædagogiske aktiviteter og midler i pædagogisk 

praksis. 

Kompetencemål: Den studerende kan kommunikere professionelt i relation til målgruppen og kolleger og kan på den baggrund gennemføre 

pædagogiske aktiviteter på et etisk forsvarligt grundlag. 
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Vidensmål:  

Den studerende har viden 

om ……. 

Færdighedsmål:  

Den studerende kan …….. 

Hvordan afspejles dette i pædagogernes 

praksis? 

Hvilke læringsmuligheder tilbyder 

vi? 

Hvordan understøtter vi den stude-

rendes læring indenfor dette? 

Hvordan vil jeg som studerende 

konkret arbejde med disse videns 

og færdighedsmål? 

kommunikationsformer og relations-

dannelse, herunder om den professio-
nelle samtale 

kommunikere professionelt, etablere 

og indgå i professionelle relationer 

til mennesker i udsatte positioner, 

  

professionsetik og pædagogiske vær-

dier, 

analysere og vurdere etik, magt og 

ligeværd i sin egen og andres til-

gang til det enkelte menneske og til 

fællesskaber, 

  

konflikt- og voldsforebyggelse, kon-

fliktnedtrapning og udadreagerende 

adfærd, 

vurdere konflikter, forebygge og 

håndtere konflikter samt evaluere 

indgreb i konflikt- og voldsepisoder, 
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bevægelsesmæssige, musiske, 

æstetiske og kreative processers 

betydning i den socialpædago- 

giske praksis  

tilrettelægge, gennemføre og eva-

luere pædagogiske aktiviteter inden 

for udvalgte områder, herunder 

inddrage børn, unge og voksnes 

kreativitet og perspektiv  

  

hjælpemidler og professionsteknologier 

i et lærings- og udviklingsperspektiv. 

vurdere og anvende hjælpemidler 

og professionsteknologier i samar-

bejde med mennesker med særlige 

behov med henblik på at understøt-

te udvikling og læring. 

  

Anbefalet relevant litteratur: 

Social- og specialpædagogik 3.praktik 

Kompetenceområde: Samarbejde og udvikling – 3. praktikperiode. 

Området retter sig mod samarbejdsrelationer i og udvikling af social- og specialpædagogisk praksis i samspil med målgrupperne. 

Kompetencemål: Den studerende kan gennem udvikling af pædagogisk praksis understøtte de tre målgruppers lærings-, udviklings- og om-

sorgsbehov og perspektiver i samarbejde med relevante aktører. 
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Vidensmål:  

Den studerende har viden om ……. 

Færdighedsmål:  

Den studerende kan …….. 

Hvordan afspejles dette i pædagogernes 

praksis? 

Hvilke læringsmuligheder tilbyder vi?  

Hvordan understøtter vi den studeren-

des læring indenfor dette? 

Hvordan vil jeg som studerende konkret 

arbejde med disse videns og færdig-

hedsmål? 

  

institutionelle, organisatorske og ledel-

sesmæssige rammer for social- og 

specialpædagogiske indsatser, 

agere professionelt inden for de givne 

institutionelle, organisatoriske og 

ledelsesmæssige rammer, 

  

forskellige social- og specialpædagogi-

ske tilgange og metoder, 

foretage en faglig vurdering af de 

metoder, som anvendes på praktik-

stedet 

  

tilgrænsende fagligheder og rammerne 

for tværprofessionelt samarbejde, 

indgå i tværprofessionelt samarbejde 

om løsningen af konkrete opgaver 

og/eller problemstillinger, 

  

opgave- og ansvarsfordeling mellem 

målgrupperne, professionelle, frivillige 

og pårørende, 

redegøre for egen faglighed, opgaver 

og ansvar i et mangefacetteret sam-

arbejde 
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forandringsprocesser og innovation, deltage i udviklingen af den pædago-

giske praksis gennem innovative og 
eksperimenterende tiltag, 

  

didaktiske og pædagogiske metoder til 

udvikling af pædagogisk praksis, her-

under dokumentation og evaluering, 
og 

sætte mål, anvende dokumentations- 

og evalueringsmetoder og udvikle 
viden gennem deltagelse, systematisk 

erfaringsopsamling og refleksion over 

pædagogisk praksis 

  

førstehjælp. udføre grundlæggende førstehjælp   

Anbefalet litteratur: 

 

Særlige informationer om 2. og 3. praktikperiode 

Arbejdsplan for studerende: 

Hvilke tidsrum skal den studerende forvente at arbejde indenfor. Kan den studerende forvente at arbejde alene? 

 

Den studerendes placering på praktikstedet 

Tilknytning til gruppe/stue/afdeling. 
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Organisering af praktikvejledning 

Hvordan er praktikvejledningen organiseret og tilrettelagt? 
Hvordan inddrages den studerendes portefolie/logbog? 
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