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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 2/3 udtalelse 
C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode 

a) Specialiseringsmuligheder for Dagtilbudspædagogik, herunder studerendes læringsmål og praktikvejleders 2/3 udtalelse 
b) Specialiseringsmuligheder for Skole- og fritidspædagogik, herunder studerendes læringsmål og praktikvejleders 2/3 udtalelse 
c) Specialiseringsmuligheder for Social- og specialpædagogik, herunder studerendes læringsmål og praktikvejleders 2/3 udtalelse 

 
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.(De specialiserings 

områder institutionen ikke tilbyder, kan slettes inden den lægges på praktikinstitutionens hjemmeside).  

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 2/3 udtalelsen efter 2/3 mødet. Der er skabelon hertil under den studerendes læringsmål. Praktikbeskrivelsen inddrager således både praktikstedets uddannelsesplan 

og den studerendes læringsmål samt praktikstedets 2/3 udtalelse. (2/3 udtalelsen kan adskilles fra praktikbeskrivelsen, når den videregives til professionshøjskolen). 

 

A. Beskrivelse af praktikstedet 
 Skriv i de hvide felter: 

Institutionens navn: Bispehøjens Børnegård 

Adresse: Bispehøjen 4 

Tlf.: 72367550 

E-mailadresse: trivi@holb.dk 

Hjemmesideadresse: www.sofielund.holbaek.dk/boernehuse-og-dagpleje/bispehoejens-boernegaard/  

Åbningstider: Mandag - torsdag 6.30-17.00 
Fredag 6.30-16.30 
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Institutionsleder: Trine Viltoft 

Specialiseringsmuligheder på praktikstedet:  
For hurtigt overblik sæt kryds ved de 
specialiseringsmuligheder, der er på praktikstedet (de 3 
farver går igen nede i skabelonen for de tre forskellige 
specialiseringer) 

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

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

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

Fysiske rammer, ude og inde: 
Faciliteter (herunder faciliteter i lokalområdet) 

Bispehøjen er beliggende i et område med mange parcelhuse og et par store boligområder med lejeboliger.  
Bispehøjen er beliggende i tæt forbindelse med Sofielundskolen, afdeling Bjergmarken. 
I umiddelbar nærhed er et stort naturområde (Holbæk fælled). 
Bispehøjen har stor legeplads med mange gode muligheder for leg og fysiske udfoldelser. 
Et mindre området er afskærmet og hovedsagelig forbeholdt vuggestuen. 
Institutionen er bygget med et centralt fællesrum, herfra er der direkte adgang til de 3 børnehavegrupper. 
Den ene gruppe er udbygget med en lille gymnastiksal hvor der er mulighed for større fysiske aktiviteter. 
I en nyere tilbygning er indrettet vuggestue med egen garderobe og køkken. 

Antal børn/unge/voksne: 3 børnehavegruppe med ca 22 børn og 1 vuggestuegruppe med ca 14 børn. 
Hver gruppe har 2 pædagoger og 1 pædagogisk medhjælper. Her udover har vi i perioder ansatte i 
løntidsskud etc.  
1 pædagogisk leder. 

Aldersgruppe: 0-6 års institution. 

Beskrivelse af målgruppen: Bispehøjen er en integreret institution med 8 specialpladser til børn med særlige behov, disse børn er en 
inkluderet del af børnegrupperne. Disse børn visiteres til en plads hos os og kommer fra en stor del af 
kommunen.  
De øvrige børn kommer fra lokalområdet.  
Vi har også børn med forskellige kulturelle baggrunde. 

Indsatsområder/ aktuelle projekter: I februar har vi fokus på forskellige kulturer og hvor børnene kommer fra, dette afsluttes med en stor 
kulturfest den første fredag i marts hvor alle forældre deltager. 
I løbet af foråret arbejder vi med forskellige udtryksformer som optakt til et stort teaterprojekt som bliver 
vist for bedsteforældre, søskende og forældre ved en stor fest i slutningen af juni. 
I september har vi ol-uge, hvor vi har ekstra fokus på alle mulige former for bevægelse og lege, hver dag 
startes med flaghejsning, fælles morgensang og opvarmning. Ugen afsluttes med præmieoverrækkelse til 
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samtlige børn. 
I oktober har børnehaven fokus på bedsteforældre, børnene laver forskellige kreative fremstillinger af 
”hvordan ser mine bedsteforældre ud”. Vuggestuen laver en ”kunstudstilling”, det hele afsluttes med en 
bedsteforældredag, hvor børn og bedsteforældre hygger sig i institutionen. 
I december er der juleklip med forældrene. Det store fælles juletræ pyntes og de store børn i børnehaven går 
Lucia.  
Det sidste år før skolestart, er der en del aktiviteter på tværs af børnehavegrupperne, disse er specielt 
målrettet til denne aldersgruppe. 

Arbejdsmetoder: 
Beskrivelse af institutionens foretrukne pædagogiske 
metoder og begrundelser herfor. 

Vi arbejder anderkendende, ser det enkelte barn og arbejder i tæt samarbejde med forældrene om at skabe et 
sted som er rart at være for børn og voksne. 
Vi har et motto ”retfærdighed er ikke at alle får det samme, men at alle får det de har brug for”. Dette ses i 
vores pædagogiske arbejde.  
Vi benytter LP-modellen som pædagogisk redskab og analysemetode.     

Tværprofessionelt samarbejde: 
Faggrupper som institutionen samarbejder med. 

 Vi har gennem Børnekonsulentcentret, tilknyttet talepædagog, ergoterapeut, fysioterapeut, psykologer og 
proceskonsulent. Her har vi også mulighed forskellige former for sparring med forskellige faggrupper. 

Personalegruppens sammensætning: 1 pædagogisk leder 
1 afdelingsleder 
7 pædagoger hvoraf 2 er uddannet praktikvejledere – den ene er desuden marte meo terapeut uddannet. 
5 pædagogiske medhjælpere 

Praktikvejlederens kvalifikationer: 
Hvis der er flere vejledere sættes antal ud for de 
forskellige kvalifikationer. Hvis der er en vejleder, sættes 
kryds ud de forskellige kvalifikationer. 

Praktikvejleder kursus (2 dages kursus)  

Praktikvejlederuddannelse (6-8 ugers uddannelsesforløb) 2 

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 

Vi viser rundt i vores hus, snakker om gensidige forventninger til praktikken. 
Vi drøfter den studerendes foreløbige ideer til læringsmål og ønsker/ideer til praktikken og 
arbejdstilrettelæggelse. 
Vi forventer at den studerende deltager i diverse aktiviteter og møder i praktikperioden. 
Vi forventer at den studerede er fleksibel i forhold til arbejdstider. 
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til lønnede praktikker m.v. 

• Praktikstedets forventninger til den studerende 

• Drøftelsen af kompetencemål, viden- og  
færdighedsmål , uddannelsesplan og 
målformuleringen 

• Den studerendes mødeplan 

De første dage på praktikstedet er planlagt.  
• Introduktion til institutionen, hverdagens og kulturens 

organisering. 
 

Organisering af kontakt til uddannelsesinstitutionen i 
forbindelse med 
• 2/3 udtalelse 

• Afsluttende prøve 
Uddyb hvordan praktikstedet forholder sig, hvis der er 
bekymring/problemer i praktikforløbet 

Udarbejdelse at de forskellige papirer som skal videresendes til uddannelsesinstitutionen sker i tæt 
samarbejde mellem den studerende og praktikvejleder. Vi følger de anviste deadlines.  
Vores tilgang til den studerende vil altid være positiv. Som udgangs punkt vil vi altid regne med at den 
studerende kan klare praktikken, og vi vil støtte op om den studerende hele vejen. 
Den studerende vil altid blive inddraget, før der rettes henvendelse til uddannelsesinstitutionen, dette gælder 
også hvis der opstår bekymringer som ikke kan løses via den almindelige vejledning. 

Dato for sidste revidering:  
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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?  
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, 

Bh. gruppe med 3-6 års børn, hvor vores børn med særlige udfordringer 

inkluderes i gruppen. 

Vores dagligdag er opdelt så den tilgodeser en blanding af planlagte og frie 

aktiviteter. 

Vi forventer, at den studerende arbejder/iagttager relations dannelse og 

indsamler viden om dette emne. 

I vores børnehave vil der være store muligheder for at danne relationer til børn 

og voksne. Der vil være mange muligheder for at iagttage hvordan børnene 

danner relationer, og hvordan de lærer af hinanden, på tværs af alder.  

Det vil være muligt at iagttage konflikt håndtering. 

Vi arbejder med anerkendende pædagogik, vi er meget obs. på at guide børnene i 
deres hverdag. Vi forsøger at være meget tydelige, så børnene ikke er i tvivl om 
hvad vi mener.  
Som studerende vil der også være mulighed for at få indblik i forskellige former 
for anvendelse af magt og etik i relationen. 

Vi forventer at den studerende øver sig i at skabe anerkendende relationer til 

børn og voksne. 
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I løbet af året er der en del traditioner. Fastelavn, kulturfest, teater, 

bedsteforældredag, juleklip, aktiviteter på tværs af stuerne opdelt efter alder. 

Den studerende deltager i disse aktiviteter og det vil være muligt at tilrettelægge 

aktivitets forløb som passer til emnet. 

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, 

Anerkendende pædagogik, marte meo, lp-metoden anvendes som pædagogisk 

redskab. 

Læreplaner, arbejdet med disse. 

Dokumentationsmetoder: narrative fortællinger, logbog, børneinterview. 

Møder: Lp/stuemøde hver anden måned. 

               P-møde 1 gang om mdr. 

                Mødetid: kl. 17-20. 

Den studerende deltager i disse møder. 

Evaluerings-, undersøgelses- og 
dokumentationsformer,  

Dokumentere og evaluere egen 
deltagelse i pædagogisk praksis, 
herunder reflektere over kvaliteten i 
egne læreprocesser,  

Vi arbejder reflekterende over egen praksis, det er tilladt i hverdagen at stille 

undrende spørgsmål, i dialog med alle kollegaer eller med egen vejleder. 

Det forventes at den studerende løbende opdaterer sin arbejdspotefolie. 

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. 

Forældrene har fravalgt madordning. 

Institutionen har kostpolitik. 

Morgenmad fra 6.30-7.45. 

Frokost kl. 11.00. 

Eftermiddags mad kl. 14.00, børnene medbringer dette 1 gang pr. mdr. til alle 

børn på stuen. 

Det er tilladt at spise 1 mad fra egen madpakke i løbet af formiddagen. 

Vi har fokus på, at børnene lærer gode vaner omkring hygiejne, håndvask før 

måltider, efter toiletbesøg, osv. 

Vi er ude hver dag, sovebørn om formiddagen og alle børn på legepladsen 

mellem 12-13.45. 

Vi planlægger forskellige aktiviteter som fremmer børnenes fysiske udvikling. 

Vi forventer at den studerende planlægger og gennemfører en aktivitet som er 



 

Praktikbeskrivelse UCSJ. 2. Udgave Pædagoguddannelsen 2014. Udarbejdet 7. november 2014 7

målrettet dette område. 
 
 

Anbefalet litteratur: vi finder relevant litteratur i fællesskab med den studerend. 
 

Særlige informationer om 1. praktikperiode 

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

 
Den studerende har selv stor indflydelse på hvilke arbejdes tider han/hun får, vi har åben fra 6.30 til 17. Vi tilstræber at så mange timer som muligt følger 
praktikvejleders timer. 
I første praktik indgår den studerende ikke i normeringen, og vil aldrig være alene på stuen. 
Den studerende skal deltage i planlagte aftenmøder. 
 

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

Den første praktik er placeret i vores børnehave og den studerende vil være tilknyttet en stue, med børn i alderen 2,9 til 6 år. 
 
 

Organisering af praktikvejledning 
Hvordan er praktikvejledningen organiseret og tilrettelagt? 
Hvordan inddrages den studerendes portfolio? 

Udarbejdelse at de forskellige papirer som skal videresendes til uddannelsesinstitutionen sker i tæt samarbejde mellem den studerende og 
praktikvejleder. Vi følger de anviste deadlines. 
Den studerende vil altid blive inddraget, før der rettes henvendelse til uddannelsesinstitutionen, dette gælder også hvis der opstår bekymringer som 
ikke kan løses via den almindelige vejledning. 
Praktikvejledning vil ske løbende igennem hele praktikken, både på planlagte tidspunkter og spontant i hverdagen, den studerende er ansvarlig for at 
lave dagsorden til vejledningstimerene. Det forventes at den studerende også er medansvarlig for at forholde sig til det faglige indhold i praktikken. 
Praktikdokumentet er et vigtigt redskab i vejledningen, det forventes at den studerende vedligeholder dokumentet løbende i praktikken og 
praktikvejleder læser og kommenterer på det skrevne igennem hele praktikken. 
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Studerendes læringsmål for 1. praktikperiode 

 
Studerendes navn:   Praktikvejleders navn:  

Studerendes studienr:   Praktikvejleders mail:  

Studerendes klasse:   Praktiksted:  

Uddannelsessted:   Tlf. til praktikvejleder:  

 
Læringsmål 1 
Hvad: 
 
 

Hvorfor:                                                 
 
 
 

Hvordan (metoder): 
 
 

Praktikvejleders 2/3 udtalelse 
Udtalelse om: 1) Hvorledes den studerende har arbejdet med 
læringsmålet og 2) hvorledes den studerende kan opfylde 
kompetencemålet i den resterende praktikperiode. 

 
 

 
Læringsmål 2 
Hvad: 
 
 

Hvorfor:                                                 
 
 
 

Hvordan (metoder): 
 

Praktikvejleders 2/3 udtalelse 
Udtalelse om: 1) Hvorledes den studerende har arbejdet med 
læringsmålet og 2) hvorledes den studerende kan opfylde 
kompetencemålet i den resterende praktikperiode. 

 
 

 
Læringsmål 3 
Hvad: 
 
 

Hvorfor:                                                 
 
 
 

Hvordan (metoder): 
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Praktikvejleders 2/3 udtalelse 
Udtalelse om: 1) Hvorledes den studerende har arbejdet med 
læringsmålet og 2) hvorledes den studerende kan opfylde 
kompetencemålet i den resterende praktikperiode. 

 
 

 
Læringsmål 4 
Hvad: 
 
 

Hvorfor:                                                 
 
 
 

Hvordan (metoder): 
 
 
 

Praktikvejleders 2/3 udtalelse 
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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C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode 
a) Dagtilbudspædagogik 

 

Dagtilbudspædagogik 2. Praktik 
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 pædagogernes 
praksis? 
Hvilke læringsmuligheder tilbyder vi?  
Hvordan understøtter vi den studerendes læring indenfor dette? 

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 vil have mulighed for at arbejde med forskellige områder 

indenfor vuggestuelivet. F.eks. barnets motoriske udvikling, sprogtilegnelse, 

venskaber/samspil, konflikthåndtering, modtagelse af nye børn, overgang fra 

vuggestue til børnehave. 

Børn med særligudfordringer/inklusion. 

Udviklingsbeskrivelse af vuggestuebørn, se differenceret på det enkelte barns 

udviklings potentiale.  

Den studerende forventes at tilrettelægge en aktivitet med udgangspunkt i et 

af de 6 læreplanstemaer. Den studerende skal se og have forståelse for det 

enkelte barns behov og formå at inkludere barnet i små og store fællesskaber, 

med støtte og vejledning fra det øvrige personale. 

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

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

Den studerende skal se og have forståelse for det enkelte barns behov og formå 

at inkludere barnet i små og store fællesskaber med støtte og vejledning fra det  
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trivsel og udvikling, fællesskabet, øvrige personale.                

dialog og professionel kommunikation, kommunikere nuanceret, præcist og 
forståeligt med børn, familier og kolleger, 

Forældresamarbejde: 

Det er grundlæggende med godt forældresamarbejde, vigtigt med god daglig 

dialog. 

Den studerende skal øve sig i at mestre dette. 

Der vil være mulighed for at deltage i forskellige forældrearrangementer, 

herunder forældresamtaler. 

Kommunikation med børnene. 

Anerkendende tilgang. Tydelige voksne. 

Marte meo. 

Lp-metoden. 
 

leg, legeteori og legekulturer rammesætte børns leg, Støtte barnets legeudvikling. 

Forstå forskellige legemønstre afhængig af barnets alder. 

Guide/støtte barnet i legerelationer. 

Vi prioriterer den frie leg, da det er en væsentlig del af barnets naturlige 

udvikling. 

Vi forventer at den studerende deltager aktivt i samspillet med børnene og 

understøtter deres leg og legerelationer. 

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

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

Vi anvender dagligt sang, fagter, bevægelse som pædagogisk metode. 

Den studerende forventes at deltage aktivt i disse aktiviteter og det vil være 

muligt at planlægge et selvstændige forløb med en mindre børnegruppe. 

omsorg, sundhedsfremmende og 
forebyggende arbejde. 

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

I vuggestuen arbejder vi med børns selvhjulpenhed. Vi har fokus på, at 

understøtte det enkelte barns læring, dette sker i tæt samspil mellem barn og 

voksen.  

Kravle op/ned, tage tøj af/på, vaske hænder, toiletbesøg, håndterer madpakker 

etc. 
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Den studerende har mulighed for at få en god indsigt i hvordan det lille barn 

udvikles og deltage aktivt i denne proces. 

Anbefalet relevant litteratur:  ”Liv og læring i vuggestuen” af S. Brostrøm, H. Herring og S. N. Nielsen. 
”Marte meo i praksis” af Pernille Roug 
”Ka’ selv – vil selv, men du må hjælpe mig!” Grethe Kragh-Müller 

 
 

 
Særlige informationer om 2. Praktikperiode 

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

Hovedsagelig vil arbejdstiden vil være mellem kokken 6.30 og 17.00. Derudover kommer møder og øvrige aktiviteter som kan foregå om aftenen. 
Der vil være ydertidspunkter, hvor den studerende er alene med børnene. Det bliver vurderet sammen med den enkelte studerende hvornår hun/han er klar til 
dette. 
 

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

2. praktik er placeret i vores vuggestuegruppe.  
Praktikvejleder er også Marte meo terapeut. 
 

Organisering af praktikvejledning 
Hvordan er praktikvejledningen organiseret og tilrettelagt? 
Hvordan inddrages den studerendes portfolio? 

Udarbejdelse at de forskellige papirer som skal videresendes til uddannelsesinstitutionen sker i tæt samarbejde mellem den studerende og praktikvejleder. Vi 
følger de anviste deadlines. 
Den studerende vil altid blive inddraget, før der rettes henvendelse til uddannelsesinstitutionen, dette gælder også hvis der opstår bekymringer som ikke kan 
løses via den almindelige vejledning. 
Praktikvejledning vil ske løbende igennem hele praktikken, både på planlagte tidspunkter og spontant i hverdagen. Det forventes at den studerende også er 
medansvarlig for at forholde sig til det faglige indhold i praktikken. 
Praktikdokumentet er et vigtigt redskab i vejledningen, det forventes at den studerende vedligeholder dokumentet løbende i praktikken og praktikvejleder læser 
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og kommenterer på det skrevne igennem hele praktikken. 

 
 

 Studerendes læringsmål for 2. Praktikperiode 

 
Studerendes navn:   Praktikvejleders navn:  
Studerendes studienr:   Praktikvejleders mail:  
Studerendes klasse:   Praktiksted:  
Uddannelsessted:   Tlf. til praktikvejleder:  
 
Læringsmål 1 
Hvad: 
 
 
 

Hvorfor:                                                 
 
 
 

Hvordan (metoder): 
 
 
 

Praktikvejleders 2/3 udtalelse 
Udtalelse om: 1) Hvorledes den studerende har arbejdet med 
læringsmålet og 2) hvorledes den studerende kan opfylde 
kompetencemålet i den resterende praktikperiode. 

 
 

 
Læringsmål 2 
Hvad: 
 
 

Hvorfor:                                                 
 
 
 

Hvordan (metoder): 
 
 
 

Praktikvejleders 2/3 udtalelse 
Udtalelse om: 1) Hvorledes den studerende har arbejdet med 
læringsmålet og 2) hvorledes den studerende kan opfylde 
kompetencemålet i den resterende praktikperiode. 

 
 

 
Læringsmål 3 
Hvad: 
 

Hvorfor:                                                 
 

Hvordan (metoder): 
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Praktikvejleders 2/3 udtalelse 
Udtalelse om: 1) Hvorledes den studerende har arbejdet med 
læringsmålet og 2) hvorledes den studerende kan opfylde 
kompetencemålet i den resterende praktikperiode. 

 
 

 
Læringsmål 4 
Hvad: 
 
 

Hvorfor:                                                 
 
 
 

Hvordan (metoder): 
 
 

Praktikvejleders 2/3 udtalelse 
Udtalelse om: 1) Hvorledes den studerende har arbejdet med 
læringsmålet og 2) hvorledes den studerende kan opfylde 
kompetencemålet i den resterende praktikperiode. 

 
 

 
Læringsmål 5 
Hvad: 
 
 

Hvorfor:                                                 
 
 
 

Hvordan (metoder): 
 
 

Praktikvejleders 2/3 udtalelse 
Udtalelse om: 1) Hvorledes den studerende har arbejdet med 
læringsmålet og 2) hvorledes den studerende kan opfylde 
kompetencemålet i den resterende praktikperiode. 

 
 

 
Læringsmål 6 
Hvad: 
 
 

Hvorfor:                                                 
 
 
 

Hvordan (metoder): 
 
 

Praktikvejleders 2/3 udtalelse 
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  
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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. 

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 pædagogernes praksis? 
Hvilke læringsmuligheder tilbyder vi?  
Hvordan understøtter vi den studerendes læring indenfor dette? 

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, 

Det vil være muligt at få et indblik i den organisatoriske opbygning af institutionsområdet i 
kommunen. 
Det forventes at den studerende i samarbejde med huset leder, gennemgår denne del. 
Det forventes at den studerende deltager aktivt er reflekterende over husets faglighed, og 
deltager i diskussioner som er med til at videre udvikle stedets pædagogiske grundlag. 

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, 

Hos os er leg en vigtig del af hverdagen, legen indgår som et bevidst pædagogisk 

arbejdsredskab og med udgangspunkt i de 6 læreplanstemaer arbejder vi med barnets 

udvikling, vi arbejder med børns selvhjulpenhed og understøtter det enkelte barns 

udvikling, vi har fokus på at understøtte det enkelte barns læring, dette sker i tæt samspil 

mellem barn og voksen.  

Kravle op/ned, tage tøj af/på, vaske hænder, toiletbesøg, håndterer madpakker etc. 

Vi forventer at den studerende er med til at understøtte vuggestuebarnets udvikling og 

indgår som en naturlig del af samarbejdet i vuggestuen. 

forandringsprocesser og 
innovation, 

bidrage til udvikling af 
pædagogisk praksis gennem 

Det forventes at den studerende er reflekterende overfor stedets praksis og gennem 

dette være med til at italesætte udviklingsmuligheder indenfor vores pædagogiske praksis 
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innovative og eksperimenterende 
tiltag, 

og italesætte disse tanker og ideer. 

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, 

Hos os har vi et tæt samarbejde med forældrene og den studerende forventes at deltage 

aktivt i dette samarbejde. Det er i dialogen at udvikling og forandring sker, for at skabe de 

bedste betingelser for det enkelte barn.   

Hos os har vi mottoet ”retfærdighed er ikke at alle får dette samme, men at alle får hvad 

de har brug for”. Dette er med til at skabe de bedste rammer for børn og forældre hos os. 

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 

Det vil være muligt at arbejde med forskellige pædagogisk metoder som er en naturlig del 

af vores institution, Marte meo, lp-modellen, læreplaner herunder narrative fortællinger, 

logbøger. 

Det forventes at den studerende arbejder med sin arbejds portefolie gennem hele  

praktikken. 

førstehjælp. Udføre grundlæggende 
førstehjælp. 

Det faste personale følger løbende 1. hjælpskurser og vil være i stand til at formidle 

håndtering af skader hos vuggestuebørn. 

Anbefalet relevant litteratur: ”Liv og læring i vuggestuen” af S. Brostrøm, H. Herring og S. N. Nielsen. 
”Marte meo i praksis” af Pernille Roug 
”Ka’ selv – vil selv, men du må hjælpe mig!” Grethe Kragh-Müller 
 

Særlige informationer om 3. Praktikperiode 

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

 
Hovedsagelig vil arbejdstiden være mellem klokken 6.30 og 17.00. Derudover kommer møder og øvrige aktiviteter som kan foregå om aftenen. 
Der vil være ydertidspunkter, hvor den studerende er alene med børnene. Det bliver vurderet sammen med den enkelte studerende hvornår hun/han er klar til 
dette. 

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

3. praktik er placeret i vores vuggestuegruppe.  
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Praktikvejleder er også Marte meo terapeut. 
 

Organisering af praktikvejledning 
Hvordan er praktikvejledningen organiseret og tilrettelagt? 
Hvordan inddrages den studerendes portfolio? 

Udarbejdelse at de forskellige papirer som skal videresendes til uddannelsesinstitutionen sker i tæt samarbejde mellem den studerende og praktikvejleder. Vi 
følger de anviste deadlines. 
Den studerende vil altid blive inddraget, før der rettes henvendelse til uddannelsesinstitutionen, dette gælder også hvis der opstår bekymringer som ikke kan 
løses via den almindelige vejledning. 
Praktikvejledning vil ske løbende igennem hele praktikken, både på planlagte tidspunkter og spontant i hverdagen. Det forventes at den studerende også er 
medansvarlig for at forholde sig til det faglige indhold i praktikken. 
Praktikdokumentet er et vigtigt redskab i vejledningen, det forventes at den studerende vedligeholder dokumentet løbende i praktikken og praktikvejleder læser 
og kommenterer på det skrevne igennem hele praktikken. 

 
 
 
 
 
 

Studerendes læringsmål for 3. Praktikperiode 

 
Studerendes navn:   Praktikvejleders navn:  
Studerendes studienr:   Praktikvejleders mail:  
Studerendes klasse:   Praktiksted:  
Uddannelsessted:   Tlf. til praktikvejleder:  
 
Læringsmål 1 
Hvad: 
 

Hvorfor:                                                 
 

Hvordan (metoder): 
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Praktikvejleders 2/3 udtalelse 
Udtalelse om: 1) Hvorledes den studerende har arbejdet med 
læringsmålet og 2) hvorledes den studerende kan opfylde 
kompetencemålet i den resterende praktikperiode. 

 
 

 
Læringsmål 2 
Hvad: 
 
 

Hvorfor:                                                 
 
 
 

Hvordan (metoder): 
 
 
 

Praktikvejleders 2/3 udtalelse 
Udtalelse om: 1) Hvorledes den studerende har arbejdet med 
læringsmålet og 2) hvorledes den studerende kan opfylde 
kompetencemålet i den resterende praktikperiode. 

 
 

 
Læringsmål 3 
Hvad: 
 
 

Hvorfor:                                                 
 
 
 

Hvordan (metoder): 
 
 
 

Praktikvejleders 2/3 udtalelse 
Udtalelse om: 1) Hvorledes den studerende har arbejdet med 
læringsmålet og 2) hvorledes den studerende kan opfylde 
kompetencemålet i den resterende praktikperiode. 

 
 

 
Læringsmål 4 
Hvad: 
 
 

Hvorfor:                                                 
 
 
 

Hvordan (metoder): 
 
 
 

Praktikvejleders 2/3 udtalelse 
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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Hvad: 
 
 

Hvorfor:                                                 
 
 
 

Hvordan (metoder): 
 
 

Praktikvejleders 2/3 udtalelse 
Udtalelse om: 1) Hvorledes den studerende har arbejdet med 
læringsmålet og 2) hvorledes den studerende kan opfylde 
kompetencemålet i den resterende praktikperiode. 

 
 

 
Læringsmål 6 
Hvad: 
 
 

Hvorfor:                                                 
 
 
 

Hvordan (metoder): 
 
 
 

Praktikvejleders 2/3 udtalelse 
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 

 
 

 
 
 


