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PRAKTIKBESKRIVELSE 
2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014 

 

Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: 

A. Beskrivelse af praktikstedet 

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

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

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

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

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

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

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

videregives til professionshøjskolen). 

 

A. Beskrivelse af praktikstedet 

 Skriv i de hvide felter nedenfor 

Institutionens navn: Børnehuset Elverhøj 

Adresse: Tjørnegården 1, 4300 Holbæk  

Tlf.: 72364800 

E-mailadresse: Gita@holb.dk 

Hjemmesideadresse: https://dagtilbudholbaekby.holbaek.dk/boernehuse-og-dagpleje/elverhoej/om-

os/ 

Åbningstider: Mandag- Torsdag: 6:30 - 17:00  

Fredag: 6:30 – 16:30 

Institutionsleder: Gitte Andersen 

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

er på praktikstedet. 
Skole- og fritidspædagogik  

Social- og specialpædagogik  

Fysiske rammer, ude og inde: 

Faciliteter (herunder faciliteter i lokalområdet). 
Stort niveauopdelt børnehus, med 3 vuggestuegrupper og 3 børnehavegrupper 

 

Antal børn/unge/voksne: Ca. 130 – 145 børn, samt 35 voksne 

Aldersgruppe: 0 – 6 år  

Beskrivelse af målgruppen: Vi har en varieret børnegruppe, en del er udsatte børn og familier. Dette kan 

virke overvældende for nogen, men den studerende står aldrig alene og alle 

problematikker bliver arbejdet igennem og altid et meget lærerigt forløb for 

alle. 

Indsatsområder/aktuelle projekter: I Elverhøj har vi haft mange arbejdsforløb. Personalet har været på mange 

forskellige kurser.  

 

Der har været arbejdet med: 

- Et flerårigt forløb sammen med Ole Henrik Hansen, forsker ved DPU 

(forløb om den didaktiske tilgang til organisering af det pædagogiske 

arbejde) 

- Kurser i Aktionslæring og narrativ dokumentation 

- ICDP-forløb 

- Kurser i fri for mobberi 

- DGI- forløb 

- Søvn Coach uddannede vejledere i børnehave og vuggestue via Vibeke 

Manniche  

- Vi arbejder med forløbsskema / evalueringskema ud fra ”De styrkede 

lærerplaner” 

 

Arbejdsmetoder: 

Beskrivelse af institutionens foretrukne pædagogiske metoder og 

begrundelser herfor. 

Med udgangspunkt i vores samarbejde med Ole Henrik Hansen, arbejder vi 

med udvikling af læringsmål og læringsrum for den enkelte stue og det enkelte 

barn.  

Vi udarbejder didaktiske skemaer, så der er en klar struktur i forhold til de 
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daglige aktiviteter.  

Vi har en mangfoldig børnegruppe og har fokus på at børnene skal have 

respekt for hinandens forskelligheder og at alle er en del af fællesskabet.  

Vi tager udgangspunkt i det enkelte barns udvikling når vi udarbejder 

handleplaner, og vi vægter et tæt forældresamarbejde højt. 

I huset har vi trivsel-konsulent ansat, som har baggrund i børneindsatsen og 

arbejdet med udsatte børn og familier. 

I forhold til personalet, bliver vi tilbudt supervision, feedback og sparring i 

forhold til vores daglige pædagogiske arbejde. 

Tværprofessionelt samarbejde: 

Faggrupper som institutionen samarbejder med. 
Vi samarbejder med:  

 

- Børnekonsulent centeret  

- Tale- hørekonsulent  

- Sundhedsplejerske  

- Psykolog  

- Ressourcepædagog  

- To-sprogskonsulent  

- Ergoterapeut  

- Fysioterapeut  

- Sagsbehandlere 

- Trivselskonsulent 

- Asylteamet 

Personalegruppens sammensætning: Vi har både mænd og kvinder ansat i alderen 20 – 65 år 

Praktikvejleders kvalifikationer: 

Hvis der er flere vejledere sættes antal ud for de forskellige 

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

forskellige kvalifikationer. 

Praktikvejleder kursus (2 dages kursus) X 

Praktikvejlederuddannelse (6-8 ugers uddannelsesforløb på diplomniveau) X 

Andet/andre uddannelser  

Forbesøgets tilrettelæggelse: 

Hvorledes inddrager praktikstedet flg. i forbesøget? 

• Den studerendes forberedelse til forbesøget 

• Dialog om praktikbeskrivelsen og uddannelsesplan 

• Dialog om gensidige forventninger inden praktikkens start 

Når den studerende kommer på besøg til formøde, forventer vi at vores 

praktikbeskrivelse er kendt.  

Det er den kommende vejleder og / eller pædagogisk leder der tager imod og 

giver en rundvisning i huset. Vi laver børneattest og opretter den studerende 
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• Introduktion til praktikstedet 

• Straffe- og børneattest, tavshedspligt, ansættelsesbrev til 

lønnede praktikker m.v. 

• Praktikstedets forventninger til den studerende 

• Drøftelsen af videns-, færdigheds og kompetencemål samt 

uddannelsesplan og formulering af læringsmål 

• Den studerendes mødeplan 

som ansat i Elverhøj, derfor har vi brug for personlige oplysninger såsom 

navn, adresse, CPR-nummer, telefonnummer og mailadresse.  

Vi drøfter læringsmål og uddannelsesplan og aftaler hvornår 

vejledningstimerne skal afholdes samt aftaler mht. skemalægning 

 

Vi forventer at den studerende kan vi dér i åbningstiderne og deltage i 

møderne.  

 

Vi forventer at den studerende selv stiller spørgsmål og deltager aktivt i 

hverdagen. 

Planlægning af de første dage på praktikstedet: 

• Introduktion til institutionen, hverdagens organisering og 

stedets kultur. 

Den studerende er skemalagt fra 9-15.30 i de første 2 uger, for at han/hun kan 

få en fornemmelse af huset, kolleger, børnegruppen og hverdagens struktur. 

Derefter følger studerende nogenlunde vejleders skema 

Organisering af kontakt til professionshøjskolen i forbindelse 

med: 

• praktikudtalelse 

• Afsluttende prøve 

Uddyb, hvordan praktikstedet forholder sig, hvis der er 

bekymring/problemer i praktikforløbet. 

Vi afholder vejledningstimer hver uge, da de bliver sat i skema. Den 

studerende har studietid 2 timer om ugen (som også bliver sat på skemaet). 

Hvis der er bekymringer/problemer i praktikforløbet, drøfter vi det på 

vejledningstimerne, og hvis der fortsat er bekymringer/problemer indkalder vi 

til bekymrings/samarbejdsmøde med vejleder/uddannelsesinstitution.  

 

Vi forventer at den studerende laver aftaler med uddannelsesinstitutionen mht. 

vejlederbesøg, 2/3 samtaler mv. I 2. og 3. praktik vil vi gerne have mulighed 

for at se tidligere arbejde / præsentationsportfolio / arbejdsportfolio. 

Dato for sidste revidering: 31. Januar 2020 
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B. Uddannelsesplan for første praktikperiode 
Tema: Pædagogens praksis 

Kompetencemål: Den studerende kan begrunde, tilrettelægge, gennemføre og evaluere pædagogiske aktiviteter gennem deltagelse i pædagogisk 

praksis på praktikstedet, herunder vurdere egne læreprocesser i praksis. 

Vidensmål: Den studerende 

har viden om…… 

Færdighedsmål: Den studerende 

kan….. 

Hvordan afspejler videns- og færdighedsmålene sig i pædagogernes praksis? 

Hvilke læringsmuligheder tilbyder vi ift. videns- og færdighedsmålene? 

Hvordan understøtter vi den studerendes læring indenfor dette? 

praktikstedets målgrupper samt 

praktikstedets pædagogiske og 

samfundsmæssige opgaver, 

anvende viden om praktikstedets 

samfundsmæssige 

opgaver i tilrettelæggelsen af det 

pædagogiske arbejde, 

Gennem dagligdagen få kendskab til målgruppen og de udviklingsmuligheder og 

problematikker der forekommer i dagtilbuddet.  

Dette gøres ved daglig erfaring, sparring med kollegaer, sparring til vejledning og 

deltagelse i møder og planlægning. 

 

målsætning, tilrettelæggelse og 

organisering af pædagogisk 

praksis, herunder om pædagogiske 

metoders effekter, 

målsætte, tilrettelægge, gennemføre og 

evaluere pædagogisk praksis med 

inddragelse af viden om effekten af 

forskellige pædagogiske metoder, 

Få kendskab til og arbejde med didaktiske modeller 

 

Få indsigt i arbejdet med handleplaner og forløbsskemaer 

 

 

evaluerings-, undersøgelses- og dokumentere og evaluere egen deltagelse i Arbejdsportfolio  
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dokumentationsformer,  pædagogisk praksis, herunder reflektere 

over kvaliteten i egne læreprocesser,  

Logbog 

Præsentationsportfolio 

 

Evnt. Et narrativ / praksisfortælling i vejledning 

 

såvel den sundhedsmæssige som 

den dannelsesmæssige 

betydning af sunde madvaner, 

måltidskultur, hygiejne og 

indeklima. 

anvende viden om sundhed og 

sundhedsfremme i tilrettelæggelsen af det 

pædagogiske arbejde. 

Hjælpe og støtte børnene i de daglige rutiner om håndvask, spisning, toiletbesøg, 

let førstehjælp. 

 

Indblik i måltidskulturen (dialogen, turtagning under måltidet e.t.c.) 

Anbefalet litteratur: 
 

Særlige informationer om 1. praktikperiode 
Arbejdsplan for studerende: 

Hvilke tidsrum skal den studerende forvente at arbejde indenfor. Kan den studerende forvente at arbejde alene? 
Som 7 Ugers studerende, arbejder man mellem 7-16:30, da man er uden for normeringen. Dog kan man komme med vejleder på åbne-, lukkevagt, for at skabe 

bekendtskab med forløb / procedurer for disse. 

 

Som udgangspunkt arbejder den studerende ikke alene.  

 
Den studerendes placering på praktikstedet 

Tilknytning til gruppe/stue/afdeling. 
 

Placeringen af den studerende bliver aftalt til / efter formødet. Som udgangspunkt placeres den studerende sammen med sin vejleder. Hvis den studerende ikke er på 

samme stue, bliver man tildelt en stuevejleder, samt vejledning med uddannet vejleder. (ydermere 2 timers studietid). 

 
Organisering af praktikvejledning 

Hvordan er praktikvejledningen organiseret og tilrettelagt? 

Hvordan inddrages den studerendes portfolio? 
 

En times vejledning om ugen 

2 timers studietid 

I sammenråd mellem studerende og vejleder, udarbejdes dagsorden.  
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Studerendes læringsmål, kompetencemålsstatus og praktikudtalelse for 1. 
praktikperiode 

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

 

Kompetencemål:  

Den studerende kan begrunde, tilrettelægge, gennemføre og evaluere pædagogiske aktiviteter gennem deltagelse i pædagogisk praksis på 

praktikstedet, herunder vurdere egne læreprocesser i praksis. 

 

Læringsmål 1 

Vidensmål: Den studerende har viden om 
praktikstedets målgrupper samt praktikstedets pædagogiske og 

samfundsmæssige opgaver 

Færdighedsmål: Den studerende kan 
anvende viden om praktikstedets samfundsmæssige opgaver i 

tilrettelæggelsen af det pædagogiske arbejde 

Hvad: 
 

 

Hvorfor:                                                 
 

 

 

Hvordan (metoder): 
 

 

Status på kompetencemål – Anvendes af studerende som forberedelse til statumøde, helst i samarbejde med praktikvejleder 

Læringsmålets relation til 

kompetencemål: 
Uddyb, hvorledes læringsmålet bidrager med viden og 
færdigheder, der opfylder kompetencemålet. 

Nuværende kompetenceniveau: 
Uddyb, hvor langt du er i arbejdet med læringsmålet.  
1) Hvad har du nået? 2) Hvilke kompetencer har du udviklet? 

Hvad skal læres for at opfylde 

kompetencemålet? 
Uddyb, hvad du mangler af viden og færdigheder i arbejdet 
med læringsmålet for at kunne leve op til kompetencemålet. 

 

 

 

  

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

Vidensmål: Den studerende har viden om 

målsætning, tilrettelæggelse og organisering af pædagogisk praksis, 
herunder om pædagogiske metoders effekter 

Færdighedsmål: Den studerende kan 

målsætte, tilrettelægge, gennemføre og evaluere pædagogisk praksis med 
inddragelse af viden om effekten af forskellige pædagogiske metoder 

Hvad: 

 
 

Hvorfor:                                                 

 
 

 

Hvordan (metoder): 

 

Status på kompetencemål – Anvendes af studerende som forberedelse til statumøde, helst i samarbejde med praktikvejleder 

Læringsmålets relation til 

kompetencemål: 
Uddyb, hvorledes læringsmålet bidrager med viden og 
færdigheder, der opfylder kompetencemålet. 

Nuværende kompetenceniveau: 
Uddyb, hvor langt du er i arbejdet med læringsmålet.  
1) Hvad har du nået? 2) Hvilke kompetencer har du udviklet? 

Hvad skal læres for at opfylde 

kompetencemålet? 
Uddyb, hvad du mangler af viden og færdigheder i arbejdet 
med læringsmålet for at kunne leve op til kompetencemålet. 

 
 

 

  

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

 
 

 
 
 

Læringsmål 3 

Vidensmål: Den studerende har viden om 
evaluerings-, undersøgelses- og dokumentationsformer 

 

Færdighedsmål: Den studerende kan 
dokumentere og evaluere egen deltagelse i pædagogisk praksis, herunder 

reflektere over kvaliteten i egne læreprocesser 

Hvad: 
 

 

Hvorfor:                                                 
 

 

 

Hvordan (metoder): 
 

 

 

Status på kompetencemål – Anvendes af studerende som forberedelse til statumøde, helst i samarbejde med praktikvejleder 

Læringsmålets relation til 

kompetencemål: 
Uddyb, hvorledes læringsmålet bidrager med viden og 
færdigheder, der opfylder kompetencemålet. 

Nuværende kompetenceniveau: 
Uddyb, hvor langt du er i arbejdet med læringsmålet.  
1) Hvad har du nået? 2) Hvilke kompetencer har du udviklet? 

Hvad skal læres for at opfylde 

kompetencemålet? 
Uddyb, hvad du mangler af viden og færdigheder i arbejdet 
med læringsmålet for at kunne leve op til kompetencemålet. 
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Praktikvejleders praktikudtalelse 
Udtalelse om: 1) Hvorledes den studerende har 
arbejdet med læringsmålet og 2) hvorledes den 
studerende kan opfylde kompetencemålet i den 
resterende praktikperiode. 

 
 

 
 
 
 

Læringsmål 4 

Vidensmål: Den studerende har viden om 
såvel den sundhedsmæssige som den dannelsesmæssige betydning af 

sunde madvaner, måltidskultur, hygiejne og indeklima  

Færdighedsmål: Den studerende kan 
anvende viden om sundhed og sundhedsfremme i tilrettelæggelsen af det 

pædagogiske arbejde 

Hvad: 
 

 

Hvorfor:                                                 
 

 
 

Hvordan (metoder): 
 

 
 

Status på kompetencemål – Anvendes af studerende som forberedelse til statumøde, helst i samarbejde med praktikvejleder 

Læringsmålets relation til 

kompetencemål: 
Uddyb, hvorledes læringsmålet bidrager med viden og 
færdigheder, der opfylder kompetencemålet. 

Nuværende kompetenceniveau: 
Uddyb, hvor langt du er i arbejdet med læringsmålet.  
1) Hvad har du nået? 2) Hvilke kompetencer har du udviklet? 

Hvad skal læres for at opfylde 

kompetencemålet? 
Uddyb, hvad du mangler af viden og færdigheder i arbejdet 
med læringsmålet for at kunne leve op til kompetencemålet. 

 

 
 

  

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

 
 

 

 

 

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

Dagtilbudspædagogik anden og tredje praktikperiode 
2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014 

 

Praktikbeskrivelsen består af 2 hoveddele: 

A. Beskrivelse af praktikstedet 

B. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode. Specialiseringsmuligheder for Dagtilbudspædagogik, herunder 

studerendes læringsmål og praktikvejleders praktikudtalelse 
 

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

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

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

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

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

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

videregives til professionshøjskolen). 

 

A. Beskrivelse af praktikstedet 

 Skriv i de hvide felter nedenfor 

Institutionens navn: Børnehuset Elverhøj 

Adresse: Tjørnegården 1, 4300 Holbæk  

Tlf.: 72364800 

E-mailadresse: Gita@holb.dk 

Hjemmesideadresse: https://dagtilbudholbaekby.holbaek.dk/boernehuse-og-dagpleje/elverhoej/om-

os/ 

Åbningstider: Mandag- Torsdag: 6:30 - 17:00  

Fredag: 6:30 – 16:30 
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Institutionsleder: Gitte Andersen 

Specialiseringsmuligheder på praktikstedet: 

For hurtigt overblik, sæt kryds ved de specialiseringsmuligheder, der 

er på praktikstedet. 

Dagtilbudspædagogik  x 

Skole- og fritidspædagogik  

Social- og specialpædagogik  

Fysiske rammer, ude og inde: 

Faciliteter (herunder faciliteter i lokalområdet). 
Stort niveauopdelt børnehus, med 3 vuggestuegrupper og 3 børnehavegrupper 

 

Antal børn/unge/voksne: Ca. 130 – 145 børn, samt 35 voksne 

Aldersgruppe: 0 – 6 år  

Beskrivelse af målgruppen: Vi har en varieret børnegruppe, en del er udsatte børn og familier. Dette kan 

virke overvældende for nogen, men den studerende står aldrig alene og alle 

problematikker bliver arbejdet igennem og altid et meget lærerigt forløb for 

alle. 

Indsatsområder/aktuelle projekter: I Elverhøj har vi haft mange arbejdsforløb. Personalet har været på mange 

forskellige kurser.  

 

Der har været arbejdet med:  

- Et flerårigt forløb sammen med Ole Henrik Hansen, forsker ved DPU 

(forløb om den didaktiske tilgang til organisering af det pædagogiske 

arbejde) 

- Kurser i Aktionslæring og narrativ dokumentation 

- ICDP-forløb 

- Kurser i fri for mobberi 

- DGI- forløb 

- Søvn Coach uddannede vejledere i børnehave og vuggestue via Vibeke 

Manniche  

- Vi arbejder med forløbsskema / evalueringskema ud fra ”De styrkede 

lærerplaner” 

-  

Arbejdsmetoder: Med udgangspunkt i vores samarbejde med Ole Henrik Hansen, arbejder vi 
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Beskrivelse af institutionens foretrukne pædagogiske metoder og 

begrundelser herfor. 
med udvikling af læringsmål og læringsrum for den enkelte stue og det enkelte 

barn.  

Vi udarbejder didaktiske skemaer, så der er en klar struktur i forhold til de 

daglige aktiviteter.  

Vi har en mangfoldig børnegruppe og har fokus på at børnene skal have 

respekt for hinandens forskelligheder og at alle er en del af fællesskabet.  

Vi tager udgangspunkt i det enkelte barns udvikling når vi udarbejder 

handleplaner, og vi vægter et tæt forældresamarbejde højt. 

I huset har vi trivsel-konsulent ansat, som har baggrund i børneindsatsen og 

arbejdet med udsatte børn og familier. 

I forhold til personalet, bliver vi tilbudt supervision, feedback og sparring i 

forhold til vores daglige pædagogiske arbejde. 

Tværprofessionelt samarbejde: 

Faggrupper som institutionen samarbejder med. 
Vi samarbejder med:  

- Børnekonsulent centeret  

- Tale- hørekonsulent  

- Sundhedsplejerske  

- Psykolog  

- Ressourcepædagog  

- To-sprogskonsulent  

- Ergoterapeut  

- Fysioterapeut  

- Sagsbehandlere 

- Trivselskonsulent 

- Asylteamet 

Personalegruppens sammensætning: Vi har både mænd og kvinder ansat i alderen 20 – 65 år 

Praktikvejleders kvalifikationer: 

Hvis der er flere vejledere sættes antal ud for de forskellige 

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

forskellige kvalifikationer. 

Praktikvejleder kursus (2 dages kursus) x 

Praktikvejlederuddannelse (6-8 ugers uddannelsesforløb på diplomniveau) x 

Andet/andre uddannelser  

Forbesøgets tilrettelæggelse: 

Hvorledes inddrager praktikstedet flg. i forbesøget? 
Når den studerende kommer på besøg til formøde, forventer vi at vores 

praktikbeskrivelse er kendt.  
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• Den studerendes forberedelse til forbesøget 

• Dialog om praktikbeskrivelsen og uddannelsesplan 

• Dialog om gensidige forventninger inden praktikkens start 

• Introduktion til praktikstedet 

• Straffe- og børneattest, tavshedspligt, ansættelsesbrev til 

lønnede praktikker m.v. 

• Praktikstedets forventninger til den studerende 

• Drøftelsen af videns-, færdigheds og kompetencemål samt 

uddannelsesplan og formulering af læringsmål 

• Den studerendes mødeplan 

Det er den kommende vejleder og / eller pædagogisk leder der tager imod og 

giver en rundvisning i huset. Vi laver børneattest og opretter den studerende 

som ansat i Elverhøj, derfor har vi brug for personlige oplysninger såsom 

navn, adresse, CPR-nummer, telefonnummer og mailadresse.  

Vi drøfter læringsmål og uddannelsesplan og aftaler hvornår 

vejledningstimerne skal afholdes samt aftaler mht. skemalægning 

 

Vi forventer at den studerende kan vi dér i åbningstiderne og deltage i 

møderne.  

 

Vi forventer at den studerende selv stiller spørgsmål og deltager aktivt i 

hverdagen.  

Planlægning af de første dage på praktikstedet: 

• Introduktion til institutionen, hverdagens organisering og 

stedets kultur. 

Den studerende er skemalagt fra 9-15.30 i de første 2 uger, for at han/hun kan 

få en fornemmelse af huset, kolleger, børnegruppen og hverdagens struktur. 

Derefter følger studerende nogenlunde vejleders skema 

Organisering af kontakt til professionshøjskolen i forbindelse 

med: 

• praktikudtalelse 

• Afsluttende prøve 

Uddyb, hvordan praktikstedet forholder sig, hvis der er 

bekymring/problemer i praktikforløbet. 

Vi afholder vejledningstimer hver uge, da de bliver sat i skema. Den 

studerende har studietid 2 timer om ugen (som også bliver sat på skemaet). 

Hvis der er bekymringer/problemer i praktikforløbet, drøfter vi det på 

vejledningstimerne, og hvis der fortsat er bekymringer/problemer indkalder vi 

til bekymrings/samarbejdsmøde med vejleder/uddannelsesinstitution.  

 

Vi forventer at den studerende laver aftaler med uddannelsesinstitutionen mht. 

vejlederbesøg, 2/3 samtaler mv. I 2. og 3. praktik vil vi gerne have mulighed 

for at se tidligere arbejde / præsentationsportfolio / arbejdsportfolio. 

Dato for sidste revidering: 31. Januar 2020 
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B. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode 

a) Dagtilbudspædagogik 
 

Dagtilbudspædagogik 2. Praktikperiode 
Kompetenceområde: Relationer og kommunikation 

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

livsbetingelser for trivsel, relationer og kommunikation. 

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

udviklingen af børns kommunikative kompetencer, beherske professionel kommunikation samt reflektere over sine egne evner til at kommunikere og 

indgå i relationer. 

Vidensmål: Færdighedsmål: Hvordan afspejler videns- og færdighedsmålene sig i praksis? 
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Den studerende har viden 

om…. 

Den studerende kan….. Hvilke læringsmuligheder tilbyder vi? 

Hvordan understøtter vi den studerendes læring? 
det 0-5 årige barns forudsætninger og 

udviklingsmuligheder, herunder børn 

med særlige behov,  

tilrettelægge differentierede 

pædagogiske aktiviteter gennem 

analyse af børns forudsætninger, 

interaktion og kommunikation,  

Vores pædagogik er inspireret af både kendskabet til det typiske barn i alderen 0-6 år. 

I vores daglige arbejde er det dog også nødvendigt med andre tilgange og eksterne 

samarbejdspartnere i arbejdet med udsatte børn og familier. 

  

Vi tager altid udgangspunkt i barnets nuværende kompetencer og barnets relationelle 

tilknytninger. Vi ser deraf på barnets nærmeste udviklingszone når vi laver 

handleplaner (Herunder er det vigtigt for os med det gode forældresamarbejde.) 

 

Vi tager udgangspunkt i det der optager og motiverer barnet.  

Der tilrettelægges og arbejdes med børnene i opdelte aldersgrupper. Den studerende 

deltager på lige fod med resten af personalet i personalemøder, stuemøder hvor 

aktiviteter planlægges og aftales.  

 

Gennem dagligdagen skal den studerende tilegne sig erfaring og viden til målgruppen 

og de udviklingsmuligheder og problematikker der forekommer i dagtilbuddet.  

Dette gøres ved daglig erfaring, sparring med kollegaer, sparring til vejledning og 

deltagelse i møder og planlægning. 

 

 
samspil og interaktion samt 

relationernes betydning for det 0-5 

årige barns leg, læring, socialisering, 

trivsel og udvikling,  

skabe nærværende relationer og 

understøtte det enkelte barns 

udfoldelses- og 

deltagelsesmuligheder i fællesskabet,  

I Elverhøj prioriterer vi et socialt inkluderende læringsmiljø, hvor alle børn skal føle 

sig accepteret og modtaget ”som de er”.  

Vi arbejder ud fra tanken om anerkendende relationer og de voksne som ”den gode 

rollemodel”. 

 

I dagligdelen deler vi børnene i mindre grupper, for at give et bedre læringsmiljø for 

børnene og vi kan stræbe imod at være et højkvalitetsdagtilbud. Vi ser på det enkelte 

barns kompetencer og udviklingsmuligheder – fokus på hvad barnet er god til frem 

for begrænsninger. Den studerende skal derfor skabe den gode relation for at kunne 

støtte børnene. 

 

Det primære mål for den studerende bliver at arbejde imod at være den gode 

rollemodel, med opmærksomhed på verbal- og nonverbal kommunikation.  

 
dialog og professionel 

kommunikation,  
kommunikere nuanceret, præcist og 

forståeligt med børn, familier og 

kolleger,  

Den studerende får vejledning og forventes dels at holde sig informeret samt deltage i 

information/ dokumentation.  

 

Vi holder forældresamtaler samt fællesspisning. Den studerende får mulighed for at 

deltage, hvis det ligger i praktik perioden. Den studerende forventes at informere 
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forældre om evt. eget projekt, indhente tilladelser til foto/ film m.v.  

 

Vi forventer at den studerende selv kan holde en rimelig balance i den daglige 

kontakt til forældre, så forældre får en nærværende og konkret kontakt til den 

studerende og personale. 

 

leg, legeteorier og legekulturer,  rammesætte børns leg,  Vi skaber leg- og læringsmiljøer, som ændres efter behov, således at børnene bliver 

præsenteret for forskellige legemuligheder. De voksne indgår i leg, spil m.v. med 

henblik på pædagogisk arbejde med udvikling af børnenes personlige, sociale 

motoriske og sproglige kompetencer. 

 

kropslig, kreativ, musisk og æstetisk 

læring og udfoldelse i pædagogisk 

praksis og  

målsætte, tilrettelægge og evaluere 

pædagogiske aktiviteter og generelt 

motivere og understøtte børns leg og 

æstetiske, musiske og kropslige 

udfoldelse og  

Vi tilrettelægger børns læring igennem kreativ og kropslig udfoldelse. Vi prioriterer 

børneperspektivet i vores daglige aktiviteter. Den studerende får mulighed for på lige 

fod at deltage i planlægning og udførelse af forskellige projekter. 

omsorg, sundhedsfremmende og 

forebyggende arbejde.  

tilrettelægge, gennemføre og evaluere 

indsatser for omsorg, sundhed og 

forebyggelse.  

Vi har søvncoaches, et kostudvalg og trivselkonsulent, som den studerende ville 

kunne søge inspiration og sparre med.  

Vi har dialog med forældrerådet, som arbejder med kostpolitik 

Den studerende skal kunne hjælpe og støtte børnene i de daglige rutiner om 

håndvask, spisning, toiletbesøg, let førstehjælp. 

 

Den studerende skal have indblik i måltidskulturen (dialogen, turtagning under 

måltidet, sproglig indsats e.t.c.)  

førstehjælp.  udføre grundlæggende førstehjælp.  Den studerende skal kunne yde let førstehjælp 

(info om rammer i instutionen) 

Anbefalet relevant litteratur: 
Litteratur om relationsarbejde 

Litteratur om dadiktiske modeller 
 

 

Særlige information om 2. praktikperiode 

Arbejdsplan for studerende: 

Hvilke tidsrum skal den studerende forvente at arbejde indenfor. Kan den studerende forvente at arbejde alene? 
Den studerende er på i institutionen mellem 7-16:30.  

Dog kan man komme med vejleder på åbne-, lukkevagt, for at skabe bekendtskab med forløb / procedurer for disse. 

 

 

 
Den studerendes placering på praktikstedet. 
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Tilknytning til gruppe/stue/afdeling. 
Placeringen af den studerende bliver aftalt til / efter formødet. Som udgangspunkt placeres den studerende sammen med sin vejleder. Hvis den studerende ikke er på 

samme stue, bliver man tildelt en stuevejleder, samt vejledning med uddannet vejleder. (ydermere 2 timers studietid). 

 
Organisering af praktikvejledning. 
Hvordan er praktikvejledningen organiseret og tilrettelagt? 

Hvordan inddrages den studerendes portfolio? 
En times vejledning om ugen 

2 timers studietid 

I sammenråd mellem studerende og vejleder, udarbejdes dagsorden.  

 

Som studerende skal man kunne fremvise sit arbejde når vejleder beder om det. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Studerendes læringsmål, kompetencemålsstatus og praktikudtalelse for 2. 
Praktikperiode 

 
Studerendes navn:   Praktikvejleders navn:  

Studerendes studienr:   Praktikvejleders mail:  

Studerendes klasse:   Praktiksted:  

Uddannelsessted:   Tlf. til praktikvejleder:  
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Kompetencemål:  

Den studerende kan skabe relationer til det enkelte barn og børnegruppen, støtte børnene i at indgå̊ i relationer til hinanden, støtte 

udviklingen af børns kommunikative kompetencer, beherske professionel kommunikation samt reflektere over sine egne evner til at 

kommunikere og indgå̊ i relationer.  

 

Læringsmål 1 
Vidensmål: Den studerende har viden om 

det 0-5 årige barns forudsætninger og udviklingsmuligheder, herunder 
børn med særlige behov 

Færdighedsmål: Den studerende kan 

tilrettelægge differentierede pædagogiske aktiviteter gennem analyse af 
børns forudsætninger, interaktion og kommunikation 

Hvad: 

 
 

 

Hvorfor:                                                 

 
 

 

Hvordan (metoder): 

 
 

 

Status på kompetencemål – Anvendes af studerende som forberedelse til statusmøde i samarbejde med praktikvejleder 

Læringsmålets relation til 

kompetencemål: 
Uddyb, hvorledes læringsmålet bidrager med viden og 
færdigheder, der opfylder kompetencemålet. 

Nuværende kompetenceniveau: 
Uddyb, hvor langt du er i arbejdet med læringsmålet.  
1) Hvad har du nået? 2) Hvilke kompetencer har du udviklet? 

Hvad skal læres for at opfylde 

kompetencemålet? 
Uddyb, hvad du mangler af viden og færdigheder i arbejdet 
med læringsmålet for at kunne leve op til kompetencemålet. 
Dvs. Hvad mangler du? 

 

 
 

  

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

samspil og interaktion samt relationernes betydning for det 0-5 årige 
barns leg, læring, socialisering, trivsel og udvikling 

Færdighedsmål: Den studerende kan 

skabe nærværende relationer og understøtte det enkelte barns 
udfoldelses- og deltagelsesmuligheder i fællesskabet, 

Hvad: 

 
 

Hvorfor:                                                 

 
 

 

Hvordan (metoder): 

 
 

 

Status på kompetencemål – Anvendes af studerende som forberedelse til statusmøde i samarbejde med praktikvejleder 
Læringsmålets relation til 

kompetencemål: 
Uddyb, hvorledes læringsmålet bidrager med viden og 
færdigheder, der opfylder kompetencemålet. 

Nuværende kompetenceniveau: 
Uddyb, hvor langt du er i arbejdet med læringsmålet.  
1) Hvad har du nået? 2) Hvilke kompetencer har du udviklet? 

Hvad skal læres for at opfylde 

kompetencemålet? 
Uddyb, hvad du mangler af viden og færdigheder i arbejdet 
med læringsmålet for at kunne leve op til kompetencemålet. 
Dvs. Hvad mangler du? 

 

 
 

  

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

 

 

 

 

Læringsmål 3 
Vidensmål: Den studerende har viden om 
dialog og professionel kommunikation 

Færdighedsmål: Den studerende kan 
kommunikere nuanceret, præcist og forståeligt med børn, familier og 

kolleger 
Hvad: 
 

 

Hvorfor:                                                 
 

 

Hvordan (metoder): 
 

 

Status på kompetencemål – Anvendes af studerende som forberedelse til statusmøde i samarbejde med praktikvejleder 
Læringsmålets relation til 

kompetencemål: 
Uddyb, hvorledes læringsmålet bidrager med viden og 
færdigheder, der opfylder kompetencemålet. 

Nuværende kompetenceniveau: 
Uddyb, hvor langt du er i arbejdet med læringsmålet.  
1) Hvad har du nået? 2) Hvilke kompetencer har du udviklet? 

Hvad skal læres for at opfylde 

kompetencemålet? 
Uddyb, hvad du mangler af viden og færdigheder i arbejdet 
med læringsmålet for at kunne leve op til kompetencemålet. 
Dvs. Hvad mangler du? 
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Praktikvejleders praktikudtalelse  
Udtalelse om: 1) Hvorledes den studerende har 
arbejdet med læringsmålet og 2) hvorledes den 
studerende kan opfylde kompetencemålet i den 
resterende praktikperiode. 

 

 

Læringsmål 4 
Vidensmål: Den studerende har viden om 
leg, legeteorier og legekulturer 

Færdighedsmål: Den studerende kan 
rammesætte børns leg 

Hvad: 

 
 

Hvorfor:                                                 

 
 

 

Hvordan (metoder): 

 
 

Status på kompetencemål – Anvendes af studerende som forberedelse til statusmøde i samarbejde med praktikvejleder 
Læringsmålets relation til 

kompetencemål: 
Uddyb, hvorledes læringsmålet bidrager med viden og 
færdigheder, der opfylder kompetencemålet. 

Nuværende kompetenceniveau: 
Uddyb, hvor langt du er i arbejdet med læringsmålet.  
1) Hvad har du nået? 2) Hvilke kompetencer har du udviklet? 

Hvad skal læres for at opfylde 

kompetencemålet? 
Uddyb, hvad du mangler af viden og færdigheder i arbejdet 
med læringsmålet for at kunne leve op til kompetencemålet. 
Dvs. Hvad mangler du? 

 

 
 

  

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

 

 

Læringsmål 5 
Vidensmål: Den studerende har viden om 

kropslig, kreativ, musisk og æstetisk læring og udfoldelse i pædagogisk 
praksis og 

Færdighedsmål: Den studerende kan 

målsætte, tilrettelægge og evaluere pædagogiske aktiviteter og generelt 
motivere og understøtte børns leg og æstetiske, musiske og kropslige 

udfoldelse og 
Hvad: 

 

 

Hvorfor:                                                 

 

 
 

Hvordan (metoder): 

 

 

Status på kompetencemål – Anvendes af studerende som forberedelse til statusmøde i samarbejde med praktikvejleder 
Læringsmålets relation til Nuværende kompetenceniveau: Hvad skal læres for at opfylde 
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kompetencemål: 
Uddyb, hvorledes læringsmålet bidrager med viden og 
færdigheder, der opfylder kompetencemålet. 

Uddyb, hvor langt du er i arbejdet med læringsmålet.  
1) Hvad har du nået? 2) Hvilke kompetencer har du udviklet? 

kompetencemålet? 
Uddyb, hvad du mangler af viden og færdigheder i arbejdet 
med læringsmålet for at kunne leve op til kompetencemålet. 
Dvs. Hvad mangler du? 

 

 

 

  

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

 

 

 

Læringsmål 6 
Vidensmål: Den studerende har viden om 

omsorg, sundhedsfremmende og forebyggende arbejde og 
Færdighedsmål: Den studerende kan 

tilrettelægge, gennemføre og evaluere indsatser for omsorg, sundhed og 
forebyggelse og 

Hvad: 

 
 

Hvorfor:                                                 

 
 

 

Hvordan (metoder): 

 
 

Status på kompetencemål – Anvendes af studerende som forberedelse til statusmøde i samarbejde med praktikvejleder 
Læringsmålets relation til 

kompetencemål: 
Uddyb, hvorledes læringsmålet bidrager med viden og 
færdigheder, der opfylder kompetencemålet. 

Nuværende kompetenceniveau: 
Uddyb, hvor langt du er i arbejdet med læringsmålet.  
1) Hvad har du nået? 2) Hvilke kompetencer har du udviklet? 

Hvad skal læres for at opfylde 

kompetencemålet? 
Uddyb, hvad du mangler af viden og færdigheder i arbejdet 
med læringsmålet for at kunne leve op til kompetencemålet. 
Dvs. Hvad mangler du? 

 

 
 

  

Praktikvejleders praktikudtalelse  
Udtalelse om: 1) Hvorledes den studerende har 
arbejdet med læringsmålet og 2) hvorledes den 
studerende kan opfylde kompetencemålet i den 
resterende praktikperiode. 
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Læringsmål 7 
Vidensmål: Den studerende har viden om 

førstehjælp 
Færdighedsmål: Den studerende kan 

udføre grundlæggende førstehjælp 
Hvad: 

 

 

Hvorfor:                                                 

 

 
 

Hvordan (metoder): 

 

 

Status på kompetencemål – Anvendes af studerende som forberedelse til statusmøde i samarbejde med praktikvejleder 
Læringsmålets relation til 
kompetencemål: 
Uddyb, hvorledes læringsmålet bidrager med viden og 
færdigheder, der opfylder kompetencemålet. 

Nuværende kompetenceniveau: 
Uddyb, hvor langt du er i arbejdet med læringsmålet.  
1) Hvad har du nået? 2) Hvilke kompetencer har du udviklet? 

Hvad skal læres for at opfylde 
kompetencemålet? 
Uddyb, hvad du mangler af viden og færdigheder i arbejdet 
med læringsmålet for at kunne leve op til kompetencemålet. 
Dvs. Hvad mangler du? 

 

 

 

  

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

 

 

 

Praktikvejleders generelle 
kommentarer 

 

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

 

 
Dato for udtalelse 

 

 

 

 

 

Dagtilbudspædagogik 3. Praktikperiode 
Kompetenceområde: Samarbejde og udvikling 

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

barnets trivsel, læring, dannelse og udvikling. I den forbindelse skal den studerende på et fagligt grundlag kunne udfordre eksisterende praksis, afsøge 

og vurdere alternative muligheder og bidrage til udvikling af pædagogisk praksis. 

Vidensmål: 

Den studerende har viden 
om…. 

Færdighedsmål: 

Den studerende kan….. 

Hvordan afspejler videns- og færdighedsmålene sig i praksis? 

Hvilke læringsmuligheder tilbyder vi? 
Hvordan understøtter vi den studerendes læring? 

samfundsmæssige og institutionelle 

problemstillinger forbundet med 

pædagogisk arbejde i dagtilbud,  

identificere, analysere og vurdere 

samfundsmæssige rammer og 

institutionskulturens betydning for 

samarbejde, pædagogisk udvikling og 

kvalitet,  

I vores pædagogiske arbejde tager vi udgangspunkt i det enkeltes barns behov i 

samspil med gruppens behov, sammenholdt med pædagogernes faglige viden. Man 

skal som studerende være rustet på, at vi har en meget blandet børnegruppe, både via 

deres etnicitet, samt familiernes overskud og kompetencer. Dette kan blive 

overvældende for nogen.  

 

Vi tilrettelægger vores praksis, sådan at alle børnene bliver set og mødt der hvor de 

er. Vi bestræber os på at skabe størst mulig helhed i barnets liv. Nogle gange kræver 

det samarbejde med eksterne samarbejdspartnere. 

 

Den studerende opfordres til at deltage aktivt i dagligdagen, i planlægning og 

evaluering af målrettede aktiviteter, opmærksom på sin egen rolle og fremtoning, 

samt undre sig og være parat til at ændre sin praksis og adfærd. 
leg, bevægelse, natur- og 

kulturoplevelser, digitale medier 

samt skabende aktiviteters betydning 

for 0-5 åriges dannelse, trivsel, 

læring og udvikling,  

udvikle det fysiske, psykiske, sociale 

og æstetiske børnemiljø,  

Den studerende skal aktivt indgå på lige fod som stuens personale og forventes at 

tage fælles ansvar og bidrage til trivsel og udvikling.  

 

Vi fokuserer på læring i såvel planlagte som dagligt gentagede aktiviteter (måltider, 

påklædning, leg, samvær m.v.) og justerer vores praksis / rutiner i forh. t. ønsket mål 

ved børnene. 
forandringsprocesser og innovation,  bidrage til udvikling af pædagogisk 

praksis gennem innovative og 

eksperimenterende tiltag,  

Via sit daglige virke forventes det, at den studerende i praktikken, selv kan 

planlægge, gennemføre og evaluere et pædagogisk forløb. Vi forventer også at den 

studerende stiller sig spørgende og undrenede over eksisterende praksis – som 

eventuelt kan give anledning til forandring (innovation).  

inddragelse af børn og forældres 

perspektiv i udviklings- og 

forandringsprocesser,  

inddrage børn og forældres ideer og 

kreativitet som en del af pædagogiske 

udviklings- og forandringsprocesser,  

Vi som hus vægter forældresamarbejde højt, da vi gerne vil indgå i en god dialog, for 

at kunne løfte børn og familier på bedst mulige vis.  

 

Deraf er det vigtigt af disse samtaler / dialoger, skaber sammenhæng for barnet og 

familien. Ud fra det enkelte barns og familiers behov kan vi inddrage nye tiltag eller 

ændrer perspektivet og daglig praksis.   

 

Vi forventer at den studerende deltager i dialogen om dette. 
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didaktiske og pædagogiske metoder 

til udvikling af pædagogisk praksis, 

herunder dokumentation og 

evaluering, og  

sætte mål, anvende dokumentations- 

og evalueringsmetoder og udvikle 

viden gennem deltagelse, systematisk 

erfaringsopsamling og refleksion 

over pædagogisk praksis 

Den studerende skal kunne: 

Bruge didaktiske modeller 

Forløbsskemaer 

Deltage i supervision og feedback 

Deltage aktivt til møder  

 

 
Anbefalet relevant litteratur: 

 

 

Særlige information om 3. praktikperiode 

Arbejdsplan for studerende: 

Hvilke tidsrum skal den studerende forvente at arbejde indenfor. Kan den studerende forvente at arbejde alene? 
Som studerende, arbejder man mellem 7-16:30. Dog kan man komme med vejleder på åbne-, lukkevagt, for at skabe bekendtskab med forløb / procedurer for disse. 

 

Den studerende kan forvente at arbejde med en lille børnegruppe alene 

 

 
Den studerendes placering på praktikstedet. 

Tilknytning til gruppe/stue/afdeling. 
Placeringen af den studerende bliver aftalt til / efter formødet. Som udgangspunkt placeres den studerende sammen med sin vejleder. Hvis den studerende ikke er på 

samme stue, bliver man tildelt en stuevejleder, samt vejledning med uddannet vejleder. (ydermere 2 timers studietid). 

 

 

 
Organisering af praktikvejledning. 

Hvordan er praktikvejledningen organiseret og tilrettelagt? 
Hvordan inddrages den studerendes portfolio? 

En times vejledning om ugen 

2 timers studietid 

I sammenråd mellem studerende og vejleder, udarbejdes dagsorden.  

Den sturende skal forvente, at vejleder skal kunne se arbejdspapirer og diverse portfolio. 
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 Studerendes læringsmål, kompetencemålsstatus og praktikudtalelse for 3. 
Praktikperiode 

 
Studerendes navn:   Praktikvejleders navn:  

Studerendes studienr:   Praktikvejleders mail:  

Studerendes klasse:   Praktiksted:  

Uddannelsessted:   Tlf. til praktikvejleder:  

 

Kompetencemål:  

Den studerende skal målrettet kunne tilrettelægge, gennemføre, dokumentere og evaluere aktiviteter og læreprocesser, der støtter barnets 

trivsel, læring, dannelse og udvikling. I den forbindelse skal den studerende på et fagligt grundlag kunne udfordre eksisterende praksis, 

afsøge og vurdere alternative muligheder og bidrage til udvikling af pædagogisk praksis. 

 

Læringsmål 1 
Vidensmål: Den studerende har viden om samfundsmæssige og 
institutionelle problemstillinger forbundet med pædagogisk arbejde i 

Færdighedsmål: Den studerende kan  
identificere, analysere og vurdere samfundsmæssige rammer og 
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dagtilbud,  institutionskulturens betydning for samarbejde, pædagogisk udvikling og 

kvalitet,  

Hvad: 
 

 
 

Hvorfor:                                                 
 

 
 

Hvordan (metoder): 
 

 
 

Status på kompetencemål – Anvendes af studerende som forberedelse til statusmøde, helst i samarbejde med praktikvejleder 

Læringsmålets relation til 
kompetencemål: 
Uddyb, hvorledes læringsmålet bidrager med viden og 
færdigheder, der opfylder kompetencemålet. 

Nuværende kompetenceniveau: 
Uddyb, hvor langt du er i arbejdet med læringsmålet.  
1) Hvad har du nået? 2) Hvilke kompetencer har du udviklet? 

Hvad skal læres for at opfylde 
kompetencemålet? 
Uddyb, hvad du mangler af viden og færdigheder i arbejdet 
med læringsmålet for at kunne leve op til kompetencemålet. 
Dvs. Hvad mangler du? 

 
 

 

  

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

 

 

 

Læringsmål 2 
Vidensmål: Den studerende har viden om leg, bevægelse, natur- og 

kulturoplevelser, digitale medier samt skabende aktiviteters betydning for 

0-5 åriges dannelse, trivsel, læring og udvikling,  

Færdighedsmål: Den studerende kan 

udvikle det fysiske, psykiske, sociale og æstetiske børnemiljø,  

Hvad: 

 
 

Hvorfor:                                                 

 
 

 

Hvordan (metoder): 

 
 

 

Status på kompetencemål – Anvendes af studerende som forberedelse til statusmøde, helst i samarbejde med praktikvejleder 

Læringsmålets relation til 
kompetencemål: 
Uddyb, hvorledes læringsmålet bidrager med viden og 
færdigheder, der opfylder kompetencemålet. 

Nuværende kompetenceniveau: 
Uddyb, hvor langt du er i arbejdet med læringsmålet.  
1) Hvad har du nået? 2) Hvilke kompetencer har du udviklet? 

Hvad skal læres for at opfylde 
kompetencemålet? 
Uddyb, hvad du mangler af viden og færdigheder i arbejdet 
med læringsmålet for at kunne leve op til kompetencemålet. 
Dvs. Hvad mangler du? 

 

 
 

  

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

 

 

 

 

Læringsmål 3 
Vidensmål: Den studerende har viden om forandringsprocesser og 

innovation,  

Færdighedsmål: Den studerende kan 

bidrage til udvikling af pædagogisk praksis gennem innovative og 
eksperimenterende tiltag,  

Hvad: 

 
 

Hvorfor:                                                 

 
 

Hvordan (metoder): 

 
 

Status på kompetencemål – Anvendes af studerende som forberedelse til statusmøde, helst i samarbejde med praktikvejleder 
Læringsmålets relation til 
kompetencemål: 
Uddyb, hvorledes læringsmålet bidrager med viden og 
færdigheder, der opfylder kompetencemålet. 

Nuværende kompetenceniveau: 
Uddyb, hvor langt du er i arbejdet med læringsmålet.  
1) Hvad har du nået? 2) Hvilke kompetencer har du udviklet? 

Hvad skal læres for at opfylde 
kompetencemålet? 
Uddyb, hvad du mangler af viden og færdigheder i arbejdet 
med læringsmålet for at kunne leve op til kompetencemålet. 
Dvs. Hvad mangler du? 

 
 

 

  

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

 

 

 

Læringsmål 4 
Vidensmål: Den studerende har viden om inddragelse af børn og 

forældres perspektiv i udviklings- og forandringsprocesser,  

Færdighedsmål: Den studerende kan 

inddrage børn og forældres ideer og kreativitet som en del af 

pædagogiske udviklings- og forandringsprocesser,  

Hvad: 

 
 

Hvorfor:                                                 

 
 

Hvordan (metoder): 

 
 

Status på kompetencemål – Anvendes af studerende som forberedelse til statusmøde, helst i samarbejde med praktikvejleder 
Læringsmålets relation til 

kompetencemål: 

Nuværende kompetenceniveau: 
Uddyb, hvor langt du er i arbejdet med læringsmålet.  

Hvad skal læres for at opfylde 

kompetencemålet? 
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Uddyb, hvorledes læringsmålet bidrager med viden og 
færdigheder, der opfylder kompetencemålet. 

1) Hvad har du nået? 2) Hvilke kompetencer har du udviklet? Uddyb, hvad du mangler af viden og færdigheder i arbejdet 
med læringsmålet for at kunne leve op til kompetencemålet. 
Dvs. Hvad mangler du? 

 
 

 

  

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

 

 

 

Læringsmål 5 
Vidensmål: Den studerende har viden om didaktiske og pædagogiske 
metoder til udvikling af pædagogisk praksis, herunder dokumentation og 

evaluering, og  

Færdighedsmål: Den studerende kan 
sætte mål, anvende dokumentations- og evalueringsmetoder og udvikle 

viden gennem deltagelse, systematisk erfaringsopsamling og refleksion 
over pædagogisk praksis og  

Hvad: 

 
 

Hvorfor:                                                 

 
 

 

Hvordan (metoder): 

 
 

Status på kompetencemål – Anvendes af studerende som forberedelse til statusmøde, helst i samarbejde med praktikvejleder 
Læringsmålets relation til 

kompetencemål: 
Uddyb, hvorledes læringsmålet bidrager med viden og 
færdigheder, der opfylder kompetencemålet. 

Nuværende kompetenceniveau: 
Uddyb, hvor langt du er i arbejdet med læringsmålet.  
1) Hvad har du nået? 2) Hvilke kompetencer har du udviklet? 

Hvad skal læres for at opfylde 

kompetencemålet? 
Uddyb, hvad du mangler af viden og færdigheder i arbejdet 
med læringsmålet for at kunne leve op til kompetencemålet. 
Dvs. Hvad mangler du? 

 

 
 

  

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

 

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

 

 
Dato for udtalelse 
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