
 

Praktikbeskrivelse Professionshøjskolen Absalon. 2. Udgave Pædagoguddannelsen 2014. Specialisering Dagtilbudspædagogik 2. & 3. Praktik. Udarbejdet 20. februar 2015/Rev. 26.4.2019 

 

 

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 Holbæk Have 

Adresse: Kattegatsvej 11, 4300 Holbæk 

Tlf.: 72367130 

E-mailadresse: marbo@holb.dk 

Hjemmesideadresse: https://dagtilbudholbaekby.holbaek.dk/boernehuse-og-dagpleje/boernehuset-holbaek-have/ 

Åbningstider: Mandag – torsdag kl. 6.30-17.00. Fredag kl. 6.30- 16.30 

Institutionsleder: Marianne Bjørn 

https://dagtilbudholbaekby.holbaek.dk/boernehuse-og-dagpleje/boernehuset-holbaek-have/
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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). 
Børnehuset Holbæk Have er et børnehus, som er opført i 1995. Vi ligger 

direkte ud til Fælleden med adgang til DGI-arenaen.  

Vi ligger ved siden af Vang kvarteret. Her er legepladser og grønne områder, 

som vi benytter. Derudover ligger Bjergmarken, som er et boligområde tæt 

ved samt et parcelhuskvarter (Blomster kvarteret).  

Over for os, er der blevet bygget et nyt boligområde, som i de kommende år 

bliver udvidet langs hele Holbæk Have. Vi er beliggende lige ved siden af 

Bjergmarkskolen, som vi arbejder meget tæt sammen med. 

I vores hus har vi 2 børnehavestuer, Ærterne og Radiserne og 1 vuggestue 

stue, Gulerødderne. Derudover har vi div. mødelokaler og et stort køkken 

alrum. Vi har en økologisk madordning, hvor børnene  

får to mellemmåltider og et frokostmåltid. 

Vores udearealer er et stort terrænfyldt område med stort bål område, 

cykelbane, legehuse, gynger, sandkasse, rutsjebaner og balance områder. 

Derudover er der en masse beplantninger og områder hvor børnene kan lege 

helt ugenert. 

Antal børn/unge/voksne: Normeret til: 14 vuggestuebørn, 44 børnehavebørn. 1 pædagogisk leder, 7 

pædagoger, 1 pædagogisk assistent, 3 pædagogmedhjælpere, 1 studerende og 

1 køkkenleder. 

Aldersgruppe: 0-6 årige børn 

Beskrivelse af målgruppen: Børn i alderen 0-6 år, som er bosiddende i nærmiljøet.  

Vi modtager børn fra familier fra alle samfundslag, fra parcelhuskvarter hvor 

begge forældre er udearbejdende og det sociale boligbyggeri, hvor der er 

mange enlige forsørgere og familier på overførelsesindkomst. Vi har 

socialbelastede familier og en del familier med anden etnisk baggrund. 

Indsatsområder/aktuelle projekter: Vi arbejder med tidlig indsats, hvor vi er i tæt kontakt med både forældre og 

fagpersoner for at støtte op omkring det enkelte barn. 
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Vi har generelt stort fokus på den sproglige udvikling og arbejder med 

sprogpakken, som en af vores metoder. Derudover arbejder vi med bl.a. 

sprogets milepæle. (Sprogets Milepæle- Hvornår skal vi være bekymrede for 

et barns sproglige udvikling af Helle Iben Bylander og Trine Kjær Krog, 

forlaget Dafolo.) 

Vi er en DGI-bevægelsesinstitution og arbejder rigtig meget med bevægelse i 

uderummet. (Leg så benene de vokser, legebog for vuggestuebørn af Katrine 

Andersen og Balder Brønsted, forlaget Dafolo) og (Leg så hjernerne banker, 

legebog for børnehavebørn af Katrine Andersen og Balder Brønsted ,forlaget 

Dafolo). 

Arbejdsmetoder: 

Beskrivelse af institutionens foretrukne pædagogiske metoder og 

begrundelser herfor. 

Vi arbejder fokuseret med lærerplaner (Den styrkede pædagogiske læreplan, 

rammer og indhold, børne og socialministeriet), (Den styrkede pædagogiske 

læreplan, grundbog til dagtilbudspædagogik. Af Trine Holst Mortensen og 

Torben Næsby, forlaget Dafolo) og læreplans træet (Læreplanstræet, visuel 

pædagogisk tilrettelæggelse, refleksion og evaluering af Peter Rod og 

Frederik Blichfeldt, forlaget Dafolo). Vi arbejder med ICDP herunder de otte 

samspilstemaer. (se bla. danskcenterfor-icdp.dk). Derudover arbejder vi med 

ITERS (ITERS-R småbørnsmiljøvurderingsskala af Telma Harms, Richard 

M. Clifford og Debby Cryer, forlag Hogrefe) og ECERS (ECERS-3 

børnemiljøvurderingsskala til børnehaven af Telma Harms, Richard M. 

Clifford og Debby Cryer, forlag Hogrefe). I forbindelse med vores 

forældresamtaler arbejder vi med Alle Med, som er en beskrivelse af barnets 

udvikling.  

Tværprofessionelt samarbejde: 

Faggrupper som institutionen samarbejder med. 
Sundhedsplejerske, psykolog, tale-/hørekonsulent, fysioterapeut, 

integrationspædagog, to-sprogspædagog, øvrige institutioner i distriktet, 

skolerne i området. 

Personalegruppens sammensætning: 1 pædagogisk leder, 7 pædagoger, 1 pædagogisk assistent, 3 

pædagogmedhjælpere  

1 studerende og 1 køkkenleder. 

Praktikvejleders kvalifikationer: Praktikvejleder kursus (2 dages kursus)  

Praktikvejlederuddannelse (6-8 ugers uddannelsesforløb på diplomniveau) x 
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Hvis der er flere vejledere sættes antal ud for de forskellige 

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

forskellige kvalifikationer. 

Andet/andre uddannelser 
 

Forbesøgets tilrettelæggelse: 

Hvorledes inddrager praktikstedet flg. i forbesøget? 

 Den studerendes forberedelse til forbesøget 

 Dialog om praktikbeskrivelsen og uddannelsesplan 

 Dialog om gensidige forventninger inden praktikkens start 

 Introduktion til praktikstedet 

 Straffe- og børneattest, tavshedspligt, ansættelsesbrev til 

lønnede praktikker m.v. 

 Praktikstedets forventninger til den studerende 

 Drøftelsen af videns-, færdigheds og kompetencemål samt 

uddannelsesplan og formulering af læringsmål 

 Den studerendes mødeplan 

Den studerende kontakter os så hurtigt som muligt, og i den forbindelse laver 

vi aftale omkring selve forbesøget.  

Ved forbesøget får den studerende en rundvisning i børnehuset, og hilser på 

lederen og personalet. Sammen med lederen udfyldes relevante papirer og der 

aftales mødetider. 

Sammen med praktikvejleder gennemgås forventninger både institutionens, 

egne og ift. uddannelsesplanen. 

Planlægning af de første dage på praktikstedet: 

 Introduktion til institutionen, hverdagens organisering og 

stedets kultur. 

Den studerende sættes løbende ind i de forskellige pædagogiske og praktiske 

planer, der er for hverdagen på stuen, og vi gennemgår personalemappen 

sammen. 

 

Organisering af kontakt til professionshøjskolen i forbindelse 

med: 

 praktikudtalelse 

 Afsluttende prøve 

Uddyb, hvordan praktikstedet forholder sig, hvis der er 

bekymring/problemer i praktikforløbet. 

Praktikvejlederen informeres gennem praktikportalen omkring de praktiske 

ting i forbindelse med 2/3 udtalelsen, og den afsluttende prøve. 

Hvis der i praktikforløbet viser sig at være problemer og bekymringer, vil 

praktikvejlederen, den studerende og den pædagogiske leder holde en 

samtale. Er der yderligere problematikker kontaktes Praktiklæren. 

Dato for sidste revidering: 06/07-21 
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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, 

Vi er et børnehus med børn i alderen 0-6 år, som ligger i et område 

med børn fra forskellige samfundslag; nogle fra socialt udsatte 

familier, andre fra ressourcestærke familier. Vi arbejder bl.a. med 

tidlig indsats, Lærerplaner, børns udvikling, inklusion og DGI krop 

og bevægelse.  

Vi arbejder ud fra, at alle børn er forskellige og har brug for 

forskellige indsatser i forhold til deres udvikling. I den forbindelse 

arbejder vi tæt sammen med ressourcepædagoger og andre 

professionelle instanser. 

Det er i de daglige pædagogiske aktiviteter, at den studerende har 

mulighed for at opnå læring. Vi arbejder med forskellige temaer, 

og følger de danske traditioner understøttet af lærerplanerne. 
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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, 

Vi holder personale møde en gang om måneden fra 17.00 – 19.30. 

Stuemøde en gang om måneden fra 16.00-18.00 

 Derudover holder vi et gruppemøde 3-4 gange om året fra 17.00 – 

19.30. Det er vores forventning, at den studerende deltager ved 

disse møder. 

 

På møderne planlægger vi og evaluerer læreplanstemaer og 

arbejder målrettet med læreplanstræet. Herudover arbejder vi med 

ITERS /ECERS og ICDP. 

Den studerende vil deltage på lige fod med det resterende 

personale. 

 

I forbindelse med forskellige projekter og tiltag vil der kunne 

komme flere møder man skal deltage i. 
 

evaluerings-, undersøgelses- og 

dokumentationsformer,  

dokumentere og evaluere egen deltagelse i 

pædagogisk praksis, herunder reflektere 

over kvaliteten i egne læreprocesser,  

Den studerende skal hele tiden forholde sig kritisk til egen praksis, 

spørge ind til, iagttage og være nysgerrig. 

Den studerende skal arbejde med skriftlighed. Der afsættes, når det 

er muligt 15 min. til daglig refleksion og nedskrivning i arbejds 

porte folien. 

Det forventes, at den studerende læser litteratur udover de 

skemalagte timer. 

Vejledningstimerne er skemalagt 1 time pr uge. Vi bruger gerne 

kollegaers faglige kompetenceområder på disse vejledningstimer. 

På vejledningen vil vi reflektere over bl.a. den studerendes 

læreprocesser, observationer og deltagelsen i den pædagogiske 

praksis. 

Den studerende kan her i huset arbejde meget koncentreret med 

viden og færdighedsmålene i et tæt samarbejde med 

praktikvejlederen. 

Den studerende skal se sig selv som en aktiv kollega ud fra de 

erfaringer vedkommende har på nuværende tidspunkt. 
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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. 

I vores børnehus, har vi økologisk madordning, og har i 2021 har 

opnået det økologiske guldmærke. 

vi har en eneansvarlig køkkenleder, som laver mad fra bunden. 

Hun tilbereder et sundt, nærende og økologisk måltid til alle. 

Vi tilbyder morgenmad mellem 6.30 og 7.00. 

Der serveres formiddags frugt og eftermiddagsmad, hvor der for 

det meste er hjemmebagt brød. 

Hver mandag, har vi bål dag, hvor frokosten tilberedes over bål. 

Ved fødselsdage, aftaler forældrene med personalet hvad der kan 

tages med. Vi anbefaler, at børnene tager boller eller frugt med. 
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? 

Vi har åbent mandag – torsdag 6.30-17.00 Fredag 6.30- 16.30. Den studerende kan forvente forskellige arbejdstider gennem en uge. Den 

studerende arbejder i 1. praktik ikke alene. 

 
Den studerendes placering på praktikstedet 

Tilknytning til gruppe/stue/afdeling. 

Den studerende er tilknyttet vuggestueafdelingen, hvor praktikvejlederen er. 

 
Organisering af praktikvejledning 

Hvordan er praktikvejledningen organiseret og tilrettelagt? 

Hvordan inddrages den studerendes portfolio? 

Der er 1 times vejledning hver uge og derudover er der meget ”dagligdags” vejledning/sparring. 

 

 

 

 

 

Studerendes læringsmål, kompetencemålsstatus og praktikudtalelse for 1. 
praktikperiode 
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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. 

 
 

 

 

Læringsmål 2 

Vidensmål: Den studerende har viden om 

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

Færdighedsmål: Den studerende kan 
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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. 

 

 
Dato for udtalelse 
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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: 

Den studerende har viden 
om…. 

Færdighedsmål: 

Den studerende kan….. 

Hvordan afspejler videns- og færdighedsmålene sig i praksis? 

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

det 0-5 årige barns forudsætninger 

og udviklingsmuligheder, herunder 

børn med særlige behov,  

tilrettelægge differentierede 

pædagogiske aktiviteter gennem 

analyse af børns forudsætninger, 

interaktion og kommunikation,  

Den studerende indgår i de planlagte   

aktiviteter, det er bl.a. dialogisk læsning eller  

andet sprogarbejde. Dette foregår i små  

udvalgte grupper, som er sammensat af  

forskellige børn ud fra hvad det enkelte barn  

har gavn af. 

Vi arbejder med vores kerneopgaver, som er  

at skabe rammer for det enkelte barns 

optimale udvikling, læring og trivsel.  

 

Med udgangspunkt i vores læreplaner  

tilrettelægger vi aktiviteterne ud fra  
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det enkelte barns forudsætninger. 

Den studerende får mulighed for at observere 

 og aktivt tage del i arbejdet med at skabe 

gode relationer, der giver barnet mulighed for 

 en sund udvikling. Den studerende får 

mulighed for at observere og selv afprøve de  

kommunikative strategier, der kan sikre 

et godt lærings- og udviklingsmiljø for børnene. 

Den studerende vil få mulighed for at observere,  

reflektere og aktivt tage del i den dag- 

lige praksis, og derved udvikle egne færdigheder. 

 
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,  

Ved at tage aktivt del i de daglige aktiviteter,  

som tilrettelæggelse af samlinger, ture,  

målrettede kreative aktiviteter, dialogisk  

læsning m.m. vil den studerende få 

mulighed for at indgå i samspil med de  

øvrige voksne og børnene og derigennem  

arbejde aktivt med at danne relationer. 

Vi har børn med forskellige sociale baggrunde.  

Den studerende vil blive en aktiv del af  

målrettet pædagogisk arbejde med at  

socialisere børnene ind i et udviklende fælles- 

skab med udgangspunkt i det enkelte barns  

udviklingspotentiale. 

 
dialog og professionel 

kommunikation,  
kommunikere nuanceret, præcist og 

forståeligt med børn, familier og 

kolleger,  

Vi har en anerkendende kommunikativ  

tilgang til børn, forældre, kolleger og sam- 

arbejdspartnere. Vi forventer, at den  

studerende reflekterer over egne kommuni- 

kative tilgange til disse.  

 

Den studerende får mulighed for at indgå  

aktivt i kommunikation ved: 
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samvær med børn, samarbejde med kolleger, 

at være på sidelinjen ved forældre- 

samtaler, møder, tage del i samspillet 

mellem vuggestue og børnehave. 

 
leg, legeteorier og legekulturer,  rammesætte børns leg,  Vi understøtter barnets mulighed for  

”den frie leg”, da dette er barnets grund- 

læggende udviklings- og læringsrum.  

Vi mener, at det er vores opgave at skabe  

en dagligdag med varieret mulighed for  

voksenstyrede aktiviteter og den frie leg.  

Hvor den pædagogiske opgave varierer 

mellem at være en aktiv og passiv deltager. 

 
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 har en hverdag, hvor vi tilrettelægger  

aktiviteterne ud fra børnenes alder, 

udviklingspotentialer, det hele med baggrund 

i de pædagogiske læreplaner og  

kropslige udfoldelser funderet i  

vores DGI-certificering.  

 
omsorg, sundhedsfremmende og 

forebyggende arbejde.  

tilrettelægge, gennemføre og 

evaluere indsatser for omsorg, 

sundhed og forebyggelse.  

Vi har en mangfoldig brugergruppe  

med forskellige behov. Vi er i tæt  

samarbejde med forældrene om børnenes trivsel  

og sundhed.  

Vi har en økologisk madordning, hvor børnene  

får to mellemmåltider og et frokostmåltid. 

Du vil som studerende deltage i det pædagogiske måltid og have 

ansvaret for en gruppe børn under måltidet. 
førstehjælp.  udføre grundlæggende førstehjælp.  Vejleder informerer omkring arbejdet med førstehjælp i Børnehuset. 
Anbefalet relevant litteratur: 

 
 

Særlige information om 2. praktikperiode 

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

Vi har åbent mandag – torsdag 6.30-17.00. Fredag 6.30- 16.30. Den studerende kan forvente forskellige arbejdstider gennem en uge. 

 

 
Den studerendes placering på praktikstedet. 
Tilknytning til gruppe/stue/afdeling. 

Den studerende er tilknyttet vuggestueafdelingen. 

 

 

 

 

 

 

 
Organisering af praktikvejledning. 

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

Der er planlagt 1 times vejledning om ugen, hvor den studerende står for dagsordenen og hvor et punkt kan være diskussion af emner fra 

logbog. 

 

 

 

 Studerendes læringsmål, kompetencemålsstatus og praktikudtalelse for 2. 
Praktikperiode 

 

Studerendes navn:   Praktikvejleders navn:  

Studerendes studienr:   Praktikvejleders mail:  

Studerendes klasse:   Praktiksted:  

Uddannelsessted:   Tlf. til praktikvejleder:  

 

Kompetencemål:  
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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): 
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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? 

 

 
 

  

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 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 

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 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. 

 

 

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 
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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 
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Dagtilbudspædagogik 3. Praktikperiode 
Kompetenceområde: Samarbejde og udvikling 

Området retter sig mod systematisk og videnbaseret refleksion over og bidrag til udvikling og innovation i pædagogisk praksis.. 

Kompetencemål: Den studerende skal målrettet kunne tilrettelægge, gennemføre, dokumentere og evaluere aktiviteter og læreprocesser, der 

støtter barnets trivsel, læring, dannelse og udvikling. I den forbindelse skal den studerende på et fagligt grundlag kunne udfordre eksisterende 
praksis, afsøge og vurdere alternative muligheder og bidrage til udvikling af pædagogisk praksis. 

Vidensmål: 

Den studerende har viden 
om…. 

Færdighedsmål: 

Den studerende kan….. 

Hvordan afspejler videns- og færdighedsmålene sig i praksis? 

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

samfundsmæssige og institutionelle 

problemstillinger forbundet med 

pædagogisk arbejde i dagtilbud,  

identificere, analysere og vurdere 

samfundsmæssige rammer og 

institutionskulturens betydning for 

samarbejde, pædagogisk udvikling 

og kvalitet,  

I det pædagogiske arbejde tager vi udgangspunkt i det enkelte barns 

behov, i samspil med gruppens behov. Vi arbejder på at inkludere alle 

børn i fællesskabet og støtter deres trivsel, læring, dannelse og 

udvikling 

 

Vi forventer, at den studerende deltager i planlægningen og 

evalueringen af disse aktiviteterne, overvejer sin adfærd som 

rollemodel og reflekterer over dette. 

 
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,  
Du vil som studerende være tilknyttet vuggestuen og indgå på lige fod 

med det øvrige personale, og forventes at tage fælles ansvar og 

bidrage til trivsel og udvikling. Vi fokuserer på læring i såvel 

planlagte som dagligdags aktiviteter (læreplanen). 

Den studerende får mulighed for at komme med ideer til nye 

pædagogiske tiltag og mulighed for at tilrettelægge, gennemfører, 

dokumenterer og evaluerer disse tiltag. 

Dette sker med mulighed for at reflekterer med vejleder og stuens 

øvrige personale. 

Vores hverdag er i konstant forandring og den studerende vil blive 

mødt af en hverdag hvor alle dage er forskellige. Vi hjælper hinanden 

på tværs af huset. 
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forandringsprocesser og innovation,  bidrage til udvikling af pædagogisk 

praksis gennem innovative og 

eksperimenterende tiltag,  

Vi er åben for forandring og innovation, vi lærer gennem udvikling og 

opfordrer den studerende til at udvikle vores pædagogiske praksis. 

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,  

Du kommer som studerende til at møde en del forskellige typer af 

forældre, der er både ressourcestærke og ressourcesvage forældre i 

vores børnehus. Der er nogle som har mange krav og ideer omkring 

deres barn og der er dem der har brug for vejledning og forståelse. Det 

er vigtigt at kunne rumme alle slags forældre, og at kunne stå fast på 

egne ideer, men også være lydhør overfor forældres perspektiver. 
didaktiske og pædagogiske metoder 

til udvikling af pædagogisk praksis, 

herunder dokumentation og 

evaluering, og  

sætte mål, anvende dokumentations- 

og evalueringsmetoder og udvikle 

viden gennem deltagelse, systematisk 

erfaringsopsamling og refleksion 

over pædagogisk praksis og  

Du vil som studerende blive præsenteret for læreplaner,  

læreplanstræet, handleplaner, Alle med mm. Vi reflekterer 

og observerer løbende på børnene. 

I vores børnehus har vi 3 måneders samtaler, 1 års samtaler 

og overleverings samtaler fra vuggestuen til børnehaven, 

hvor der er deltagelse af en pædagog fra både børnehave og  

vuggestue. 

 

Anbefalet relevant litteratur: Se under beskrivelse af praktikstedet. 
 

 

Særlige information om 3. praktikperiode 

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

Vi har åbent mandag – torsdag 6.30-17.00. Fredag 6.30- 16.30. Den studerende kan forvente forskellige arbejdstider gennem en uge. Den 

studerende i 3 praktikperiode kan forvente at være alene i ydre timerne, når der åbnes og lukkes. 

 
Den studerendes placering på praktikstedet. 

Tilknytning til gruppe/stue/afdeling. 

Den studerende er tilknyttet vuggestueafdelingen. 

 
Organisering af praktikvejledning. 
Hvordan er praktikvejledningen organiseret og tilrettelagt? 

Hvordan inddrages den studerendes portfolio? 

Der er planlagt 1 times vejledning om ugen, hvor den studerende står for dagsordenen og hvor et punkt kan være diskussion af emner fra 

logbog. 

 



 

Praktikbeskrivelse Professionshøjskolen Absalon. 2. Udgave Pædagoguddannelsen 2014. Specialisering Dagtilbudspædagogik 2. & 3. Praktik. Udarbejdet 20. februar 2015/Rev. 26.4.2019 

 

 

 

 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 
dagtilbud,  

Færdighedsmål: Den studerende kan  

identificere, analysere og vurdere samfundsmæssige rammer og 
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  
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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 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  
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 
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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: 
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 
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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. 

 

 

 

 

Praktikvejleders generelle 
kommentarer 

 

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

 

 
Dato for udtalelse 

 

 

 

 

 

 

 

 


