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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 

Institutionens navn: Børnehuset Sofiehaven 

Adresse: Sofiesminde Alle 5, 4300 Holbæk 

Tlf.: 72358900 

E-mailadresse: ligot@holb.dk 

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

sofiehaven/ 

Åbningstider: Mandag-torsdag 6.30-17.00 

Fredag 6.30-16.30 
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Institutionsleder: Lise-Lotte Tilsted 

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). 
Sofiehaven er et stort børnehus, som åbnede i 2009. Vi ligger i udkanten af 

Holbæk, tæt på fjord og grønne områder. Huset er 990 m2, fordelt på to 

etager. Vi har vuggestue i stueetagen og børnehave på 1. sal.  

Antal børn/unge/voksne: Vi har 90-100 børn fordelt på tre vuggestuegrupper med ca. 12 børn på hver, 

og tre børnehavegrupper med ca. 22 børn på hver. Vi er omkring 24 

medarbejdere. 

Aldersgruppe: 0-6 år 

Beskrivelse af målgruppen: Sofiehaven ligger i et relativt nybygget kvarter. De tilknyttede familier er 

primært etnisk danske. 

Indsatsområder/aktuelle projekter: Vi arbejder med Iters/Ecers, som er et observationsmateriale til vurdering af 

børnemiljøet. 

Derudover arbejder vi med ny styrket læreplan, og vi benytter bl.a. 

Læreplanstræet til dette. Læreplanstræet er et visuelt værktøj som er med til at 

skabe overblik over vores arbejde og med til at sikre en god evaluering. 

Hvert forår arbejder vi med cirkustema, som ender med en forestilling til årets 

sommerfest. Cirkustemaet kommer omkring alle læreplanstemaerne.  

 

Arbejdsmetoder: 

Beskrivelse af institutionens foretrukne pædagogiske metoder og 

begrundelser herfor. 

Vi arbejder kontinuerligt med at møde både børn, forældre og kollegaer 

anerkendende.  

Udover at vi arbejder med læreplanstræet og Iters/Ecers, så har vi erfaring i at 

arbejde med en række andre værktøjer. Personalet er uddannet til at arbejde 

med Aktionslæring og størstedelen har taget uddannelsen i LP. Vi er glade for 

at have kendskab til mange forskellige metoder, da vi dermed kan hive det 

frem, som vi synes er relevant for den aktuelle opgave. 
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Tværprofessionelt samarbejde: 

Faggrupper som institutionen samarbejder med. 
Sofiehaven er en del af Område Holbæk By, som består af 11 børnehuse og 

dagplejen. I område Holbæk By er alle børnehuse i et læringsfællesskab, og vi 

samarbejder med Børnehuset Holbæk Have. Vi afholder af og til 

personalemøder, pædagogiske dage eller oplæg sammen. 

Derudover samarbejder vi med Børneindsatsen, som råder over både tale-

hørekonsulent, ressourcepædagoger, fysioterapeut, ergoterapeut og psykolog. 

  

Personalegruppens sammensætning: Vi har 13 pædagoger og seks medhjælpere og en til to studerende.  Der er 

ansat en ernæringsassistent i køkkenet, og tilknyttet en medarbejder i flexjob. 

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)  

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 

• 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 

Inden start kontakter den studerende Sofiehaven og vi aftaler tid til et 

forbesøg. 

På forbesøget laver vi en rundvisning og vi får hilst på alle medarbejdere. 

Mødeskema udleveres. 

Børneattest indhentes. 

Vi forventer at de studerende der kommer, møder ind med engagement og 

nysgerrighed, og at de har et vist mod til at stille spørgsmål til vores praksis.  

 

 

Planlægning af de første dage på praktikstedet: 

• Introduktion til institutionen, hverdagens organisering og 

stedets kultur. 

 

Organisering af kontakt til professionshøjskolen i forbindelse 

med: 

• praktikudtalelse 

• Afsluttende prøve 

Uddyb, hvordan praktikstedet forholder sig, hvis der er 
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bekymring/problemer i praktikforløbet. 

Dato for sidste revidering: 31.01.20 

 

 

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 har børn i alderen 0-6 år, og tilrettelægger vores hverdag ud fra den enkelte 

børnegruppes sammensætning og behov. 

Den studerende vil opleve en hverdag, der er tilrettelagt med forskellige 

aktiviteter, der er både børneinitierede eller voksenstyrede. Vi arbejder med ny 

styrket læreplan og der er stort fokus på legens betydning.  

Vi har gennem de sidste år implementeret Iters/Ecers som er et 

kvalitetsmålingsværktøj til vurdering af småbørnsmiljøet, og vi benytter dette i 

vores pædagogiske arbejde. Den studerende vil blive involveret i dette gennem 

dagligdagens gøremål og aktiviteter.  

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, 

Den studerende vil sammen med os, komme til at arbejde med ny styrket 

læreplan, som er retningsgivende for vores arbejde med at tilrettelægge, 

gennemføre, dokumentere og evaluere temaer og forløb. 

 I praktikforløbet vil den studerende stifte bekendtskab med flere forskellige 

værktøjer, såsom Aktionslæring, læreplanstræet, Iters/Ecers m.m 

Endvidere vil den studerende skulle deltage i pædagogiske møder. De ligger 

udenfor børnehuset åbningstid.  

 

evaluerings-, undersøgelses- og 

dokumentationsformer,  

dokumentere og evaluere egen deltagelse i 

pædagogisk praksis, herunder reflektere 

over kvaliteten i egne læreprocesser,  

Den studerende vil dagligt få 15 minutter til at skrive i sin port folio, med 

observationer og refleksioner over dagligdagen. 

Ved vejledningstimerne vil vi understøtte det, som optager den studerende.  

Derudover vil der være mulighed for, løbende gennem dagen, at reflektere over 

opståede situationer. Dette bør begrænses, så det gøres på en måde, så hverken 

børn eller forældre overhører samtalen, og alternativt udskydes til vejledningen.  

 

såvel den sundhedsmæssige som anvende viden om sundhed og I Sofiehaven har vi frokostordning, med egenproduktion og vi har fokus på sund 
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den dannelsesmæssige 

betydning af sunde madvaner, 

måltidskultur, hygiejne og 

indeklima. 

sundhedsfremme i tilrettelæggelsen af det 

pædagogiske arbejde. 

mad, gode madvaner samt vigtigheden af en god måltidskultur. Der arbejdes lidt 

forskelligt i børnehaven og vuggestuen, fordi børnene kan deltage på forskellige 

niveauer.  

Der vil være mulighed for, at den studerende kan lave et forløb med aktiviteter 

omkring sund mad, kost og sundhed.  

Anbefalet litteratur: 

 

Iters/Ecers - småbørnsmiljøvurderingsskala 

Læreplanstræet af Peter Rod og Frederik Blichfeldt 
 

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 skal forvente at kunne arbejde indenfor hele vores åbningstid, men i første praktik vil man aldrig skulle arbejde alene.  

 
Den studerendes placering på praktikstedet 

Tilknytning til gruppe/stue/afdeling. 
 

Praktikken kan ligge både i børnehaven og i vuggestuen. 

 
Organisering af praktikvejledning 

Hvordan er praktikvejledningen organiseret og tilrettelagt? 

Hvordan inddrages den studerendes portfolio? 
 

Der afsættes tid til vejledning en time hver uge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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,  

Vi arbejder med læreplanstræet, som er et visuelt værktøj. Her er der 

rig mulighed for at ”plukke” en buket af gode lærende aktiviteter hver 

dag. Den studerende planlægger i samarbejde med vejleder/stuens 
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personale dagen om morgenen ud fra træet ud fra 

børnesammensætning.  

Gennem ugentlig vejledning, fælles refleksion og daglig dialog, får den 

studerende råd og evt. ny inspiration.  
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,  

Vi arbejder på at skabe gode læringsmiljøer, hvor nærvær og relations-

dannelse er i centrum.  

Den studerende vil indgå i disse miljøer, og har mulighed for at arbejde 

med børnenes relationer på kryds og tværs i børnehuset.  
dialog og professionel 

kommunikation,  
kommunikere nuanceret, præcist og 

forståeligt med børn, familier og 

kolleger,  

Den studerende vil have daglig forældrekontakt, med mulighed for at 

arbejde med forskellige former for kommunikation. Den studerende 

kan f.eks. ved samling arbejde med tydelig kommunikation ift. 

børnegruppen.  

I vores vejledning taler vi om kommunikation, og om professionel 

adfærd. 

Ved personalemøder har den studerende et punkt med orientering om 

blandt andet læringsmål og opgave. 
leg, legeteorier og legekulturer,  rammesætte børns leg,  Den studerende har rig mulighed for at sætte en ramme op for leg og 

læringsaktiviteter, både ude og inde.  

Vi har tidligere taget DGI certifikat og har stor erfaring med leg og 

bevægelse.  

I arbejdet med ny styrket læreplan er der særligt fokus på vigtigheden 

af børns leg, og hvordan de pædagogiske medarbejdere 

indgår/medvirker i denne, og der er mulighed for at drøfte og reflektere 

over forløb med leg og sætte nye forløb op, gennem vejledningen. 
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 bor tæt på skov, strand, sø og by. Der er rig mulighed for 

pædagogiske aktiviteter i naturen omkring os, og også i vores 

børnehus. Vi har et teaterrum med plads til både musisk og kropslig 

udfoldelse.  

Vi har forskellige materialer til at arbejde med æstetik og i Iters/Ecers 

er der stor inspiration at hente. 

Gennem vejledning og gennem dialog i hverdagen, har den studerende 

mulighed for at tilrettelægge pædagogiske aktiviteter som disse.  
omsorg, sundhedsfremmende og 

forebyggende arbejde.  

tilrettelægge, gennemføre og evaluere 

indsatser for omsorg, sundhed og 

forebyggelse.  

I Iters/Ecers er der stort fokus på hygiejne. Vi arbejder med dette og 

har også vores egen hygiejne-politik. 
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Den studerende vil få kendskab til hygiejne i vores pædagogiske 

arbejde. Vi har i marts måned en uge med forårsrengøring sammen 

med børnene, og den studerende kan efter eget ønske arbejde med 

hygiejne og rengøring.  

Vi har også stort fokus på kosten, og har i hele huset frokostordning 

med egenproduktion.  

 
førstehjælp.  udføre grundlæggende førstehjælp.   
Anbefalet relevant litteratur:  
Iters/Ecers - småbørnsmiljøvurderingsskala 

Læreplanstræet af Peter Rod og Frederik Blichfeldt 
 

 
 

Særlige information om 2. praktikperiode 

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

I anden og tredje praktikperiode indgår den studerende i normeringen, og må kunne forvente at skulle arbejde alene i ydertimerne. Man er 

dog aldrig helt alene i huset – vi er altid mindst to medarbejdere i ydertimerne, og det er kun i et kortere tidsrum.  

Den studerende kan forvente at have timer indenfor hele husets åbningstid. 

 
Den studerendes placering på praktikstedet. 

Tilknytning til gruppe/stue/afdeling. 

Den studerende er pt. tilknyttet en børnehavegruppe, men vi kan af forskellige årsager være nødt til at flytte rundt, så man skal være i 

vuggestuen. 

 

 
Organisering af praktikvejledning. 
Hvordan er praktikvejledningen organiseret og tilrettelagt?  

 
Hvordan inddrages den studerendes portfolio? 

Praktikvejlederen er sammen med den studerende ansvarlig for at få afholdt vejledning. Der er afsat tid en time ugentlig.  
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 Studerendes læringsmål, kompetencemålsstatus og praktikudtalelse for 2. 
Praktikperiode 

 
Studerendes navn:   Praktikvejleders navn:  

Studerendes studienr:   Praktikvejleders mail:  

Studerendes klasse:   Praktiksted:  

Uddannelsessted:   Tlf. til praktikvejleder:  

 

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.  
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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): 
 

 
 

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 

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 
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færdigheder, der opfylder kompetencemålet. 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. 

 

 

Læringsmål 4 
Vidensmål: Den studerende har viden om 

leg, legeteorier og legekulturer 
Færdighedsmål: Den studerende kan 

rammesætte børns leg 
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 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? 

 

 

 

  

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 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 
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. 

 

 

 

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.. 

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 børnehus får den studerende mulighed for at dialog med den 

pædagogiske leder omkring institutionens opbygning med bestyrelse, 

forældreråd, områdeleder og pædagogisk leder. 

Lederen gennemgår sammen med den studerende børnehusets 

kerneopgaver, set fra et samfundsmæssigt perspektiv og fra 

medarbejdernes perspektiv.  

Den studerende får, til de pædagogiske møder, mulighed for at 

debattere den pædagogiske udvikling og kvalitet med lederen og 
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vejlederen, og naturligvis også med hele personalegruppen.  
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 får mulighed for at deltage i hverdagen med såvel faste 

rutiner og traditioner samt med de mere spontane aktiviteter, ture og 

pædagogiske tiltag. 

Vi er optaget af at skabe gode læringsmiljøer og interessecentre for 

børnene, og her er der altid mulighed for at udvikle og tænke nyt og 

kreativt.  

Vi er et stort børnehus med vuggestuen i stueplan og børnehaven på 1. 

sal. Vi arbejder med åbne døre og børnehavebørnene kan færdes 

overalt. Dette giver mange muligheder for børnene, ift. at lege med 

mange forskellige børn i alle aldre. Den studerende får mulighed for at 

sammensætte børn fra flere forskellige stuer og skabe nye børnemiljøer 

med nyt fokus. 
forandringsprocesser og innovation,  bidrage til udvikling af pædagogisk 

praksis gennem innovative og 

eksperimenterende tiltag,  

Den studerende får mulighed for at komme med ideer til pædagogiske 

tiltag, samt mulighed for at afprøve og undersøge nye muligheder. I 

samarbejde med vejleder og stuens personale, vil der være mulighed 

for at dele tanker, overvejelser og ideer, samt komme på banen med 

undrende spørgsmål og ideer til fremtiden. Den studerende vil blive 

opfordret til at deltage i debatten om udvikling både i hverdagen og til 

pædagogiske møder, og både hvad angår børnegruppen, 

forældregruppen og personalegruppen.  
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,  

Den studerende vil møde forældre fra forskellige kulturer og miljøer. 

Det er primært meget ressourcestærke forældre, med klare holdninger 

og ønsker for eget barn/børn. Den studerende skal arbejde med 

kommunikation i forhold til forældresamarbejdet, og kunne stå fast på 

og argumentere for sine pædagogiske overvejelser.  

Samtidig er det også kreative forældre, som kommer med gode ideer 

og input til børnenes hverdag. Dette skal man kunne være lydhør 

overfor og man skal kunne inddrage relevante ideer i den pædagogiske 

praksis.  

Vores hverdag er i konstant forandring, og den studerende vil blive 

mødt af en hverdag, hvor alle dage er forskellige.  

Vi hjælper hinanden på kryds og tværs – i børnehave og vuggestue, og 

fra stue til stue.  
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Vi holder mange arrangementer, bl.a. sommerfest, Skt. Hans, fastelavn, 

cirkus, halloween og julefest. Her planlægger vi sammen i mindre 

udvalg, som står for invitationer, indkøb og informationer til resten af 

børnehuset. Dette vil den studerende også blive en del af. 
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  

Den studerende vil blive præsenteret for mange forskellige redskaber, 

mødetyper og værktøjer: alle med, ny styrket læreplan, læreplanstræet, 

aktionslæring, sprogvurderinger, sparring med børneindsatsens 

faggrupper, udviklingsmøder med forældre, forældresamtaler, 

forløbsskemaer osv. 

I Sofiehaven har vi følgende samtaler med forældrene; 3. måneders 

samtaler, 1. års samtaler, samtaler ved overgang fra vuggestue til 

børnehave og slutsamtaler inden skolestart. Derudover holder vi 

møder/samtaler, når det er relevant. 

Den studerende får mulighed for at tilrettelægge projekter med mål, 

udførelse og evaluering. Der vil altid være fokus på evalueringen 

efterfølgende, hvor den studerende kan bringe tanker, undren, ideer og 

solstrålehistorier på banen.  Med andre ord, at kunne øve sig i at 

reflektere over pædagogisk praksis.  

 
Anbefalet relevant litteratur: 

Iters/Ecers - småbørnsmiljøvurderingsskala 

Læreplanstræet af Peter Rod og Frederik Blichfeldt 
 

 

Særlige information om 3. praktikperiode 

Arbejdsplan for studerende: 

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

I anden og tredje praktikperiode indgår den studerende i normeringen, og må kunne forvente at skulle arbejde alene i ydertimerne. Man er 

dog aldrig helt alene i huset – vi er altid mindst to medarbejdere i ydertimerne, og det er kun i et kortere tidsrum.  

Den studerende kan forvente at have timer indenfor hele husets åbningstid. 

 

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

Den studerende er pt. tilknyttet en børnehavegruppe, men vi kan af forskellige årsager være nødt til at flytte rundt, så man skal være i 
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vuggestuen. 

 

 

 
Organisering af praktikvejledning. 

Hvordan er praktikvejledningen organiseret og tilrettelagt? 

Hvordan inddrages den studerendes portfolio? 

Praktikvejlederen er sammen med den studerende ansvarlig for at få afholdt vejledning. Der er afsat tid en time ugentlig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Studerendes læringsmål, kompetencemålsstatus og praktikudtalelse for 3. 
Praktikperiode 

 
Studerendes navn:   Praktikvejleders navn:  
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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  
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,  
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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 
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 
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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 
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 

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 
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færdigheder, der opfylder kompetencemålet. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


