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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: Børnehuset – Den grønne kile 

Adresse: Søvej 11, 4330 Hvalsø 

Tlf.: 24 96 28 83 

E-mailadresse: krav@lejre.dk 

Hjemmesideadresse: Lejre kommunes hjemmeside under Hvalsø skoledistrikt 

Åbningstider: 6.30-17.00 
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Institutionsleder: Pædagogisk leder: Karina Ravn og fælles leder for Hvalsøs daginstitutioner: Sonja Dreesen 

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) 

Vi er et nyt hus børnehus (bygget i 2014) på en stor grund. Vi har et stort ude-område med to store legepladser, 3 sandkasser, 

bålhytte, skråninger, træer, buske, buskads og vand-rende og et stort cykelområde. I selve huset er alt nyt i inventar. Vi har masser 

af grønne områder omkring os og skoven i gåafstand.  

Antal børn/unge/voksne: 75 børnehavebørn, 24 vuggestuebørn og ca. 22 ansatte personaler. 25 dagplejebørn og 10 dagplejere som har heldagslegestue i 

huset 2 dage om ugen. 

Aldersgruppe: 0-6 år. 

Beskrivelse af målgruppen: Integreret daginstitution med to vuggestuegrupper (rød og orange stue) med 12 børn på hver stue i alderen 0-3 år. Tre 

børnehavegrupper (lilla, blå og violet stue) med 25 børn på hver stue i alderen 3-6 år. 

Indsatsområder/ aktuelle projekter: Vi deltager i forskningsprojektet: Fremtidens dagtilbud frem til sommeren 2016 og vi starter et nyt projekt i Lejre kommune i 

2016: Fælles børn – fælles ansvar – L. SAM modellen. 

Arbejdsmetoder: 

Beskrivelse af institutionens foretrukne pædagogiske 

metoder og begrundelser herfor. 

Vi har fokus på barnet som en helhed. Barnets alsidige (sociale, følelsesmæssige, kognitive, sproglige, motoriske) udvikling skal 

ses og støttes og stimuleres i det pædagogiske arbejde. Anerkedende relationer er vigtige for børnene og deres udvikling. Hvis 

børnene er trygge kan vi fremme deres udvikling. 

Tværprofessionelt samarbejde: 

Faggrupper som institutionen samarbejder med. 

PPR: Psykolog, Talepædagog og ergoterapeut.  

Sundhedsplejerske, Socialrådgiver  

Personalegruppens sammensætning: I vuggestuen er der ansat: på Rød stue: 1 pædagog, 1 pædagogisk assistent og 1 pædagogmedhjælper. På orange stue: 1 
pædagog og 2 Pædagog medhjælpere 

I Børnehaven er der ansat:. På lilla 1 pædagog, 1 pædagogiske assistent og 1 pædagogmedhjælper. På blå stue: 1 pædagog 
(Daglig koordinator), 1 pædagog og en pædagogisk assistent. På violet stue: 2 pædagogger, 1 pædagogisk assistent og 1 
pædagogmedhjælper.      

Praktikvejlederens kvalifikationer: 

Hvis der er flere vejledere sættes antal ud for de 
Praktikvejleder kursus (2 dages kursus) 2 

Praktikvejlederuddannelse (6-8 ugers uddannelsesforløb)  
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forskellige kvalifikationer. Hvis der er en vejleder, sættes 

kryds ud de forskellige kvalifikationer. 

Andre kurser: Begge vejledere har deltaget i et sprogkursus og den ene vejleder har desuden deltaget i et natur 

kursus 
2 

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 kompetencemål, viden- og 

færdighedsmål , uddannelsesplan og 

målformuleringen 

 Den studerendes mødeplan 

Den studerende skal aftale et forbesøg med sin kommende vejleder i institutionen. Ved forbesøget bliver den 

studerende vist rundt i institutionen af sin vejleder og får hilst på personalet i institutionen. Efter rundvisning 

vil vejleder og den studerende tale om gensidige forventninger til hinanden og praktikken. Vejleder 

informerer også om dagens rytme og livet i institutionen. Den studerende skal underskrive papirer om 

indhentelse af straffeattest og tavshedspligt ved forbesøget. Den studerende får mødetidspunkt for første dag 

i praktikken. 

Den studerende er velkommen til at forberede nogle spørgsmål til vejleder om den kommende praktik, som 

den studerende ønsker afklaring på inden praktikken begynder. 

De første dage på praktikstedet er planlagt.  

 Introduktion til institutionen, hverdagens og kulturens 

organisering. 

Den studerende følger vejleder de første dage så vidt muligt – ellers er der aftalt en anden medarbejder tager 

sig af den studerende, hvis vejleder er fraværende. Den studerende forventes at være observerende de første 

dag på praktikstedet og bruge tid på at lære børn og voksne at kende.  

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 

Vi synes det er vigtigt at den studerende er fortrolig med vejleders 2/3 udtalelse inden 2/3 mødet over Skype 

og at den studerende også har fremlagt sin forberedelse til 2/3 mødet i forhold til arbejdet med målsætning 

inden Skype mødet. Derfor er der afsat tid på vejledningsmøder hvor man løbende drøfter den studerendes 

arbejde med målene og det videre praktikforløb. Den studerende og vejleder aftaler sammen hvilken af de 

dage og tidspunkter der passer bedst ind i institutionens hverdag til 2/3 mødet. Den studerende booker mødet 

og ringer op til selve Skype-mødet. 

Vejleder må gerne vejlede den studerende i arbejdet med portfolien frem til den afsluttende prøve. På 

prøvedagen har den studerende fri fra institutionen og kan koncentrere sig om forberedelse til prøven.  

Hvis der opstår en bekymring eller problemer i praktikken skal vejleder først tale med den studerende om 

bekymringen/problemerne. Vejleder kontakter studievejleder hvis bekymringerne/problemerne ikke kan 

løses og/eller har betydning for den studerendes fortsatte praktikforløb. 

Dato for sidste revidering: Marts 2017 
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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, 

Vi modtager børn fra Hvalsø og omegn. Den studerende vil få mulighed for at interviewe 

den pædagogiske leder af institutionen.  
Den studerende deltager i stuemøder, p-møder og fælles p-møder i Hvalsø omegn. 

Hvis det er muligt deltager den studerende i en forældresamtale og i et arbejdsmøde 

mellem institution og PPR. 

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 få mulighed for at målsætte, tilrettelægge, gennemføre og evaluere 
et forløb med en lille børnegruppe, hvor den studerende er den styrende, for at få egne 

erfaringer med hele processen i det pædagogiske arbejde. Den studerende og vejleder 

taler om den studerendes forløb på vejledningstimerne.  
Den studerende vil i samarbejde med vejleder og det øvrige pædagogiske personale: 

deltage i planlægning, tilrettelæggelse og evaluering af det pædagogiske arbejde på 
stuemøder og personalemøder. Den studerende vil i samarbejde med det øvrige 

pædagogiske personale gennemføre pædagogiske forløb og det pædagogisk arbejde i 

det daglige.    

Evaluerings-, undersøgelses- og 
dokumentationsformer,  

Dokumentere og evaluere egen 
deltagelse i pædagogisk praksis, 

herunder reflektere over kvaliteten i 

egne læreprocesser,  

Den studerende skal dokumentere sit eget forløb med børnene. Den studerende får 
mulighed for at dokumentere det daglige pædagogiske arbejde i samarbejde med det 

pædagogiske personale. I vejledningstimerne vil den studerende i samråd med vejleder 

evaluere og reflektere over egen deltagelse og udbytte i egne lærerprocesser.  

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 det pædagogiske arbejde er vi meget opmærksomme på god hygiejne, indeklima, 
sunde madvaner og måltidskultur. Den studerende vil få indsigt i vores vaskehænder 

regler i børnegruppen og vores voksenregler som brug af handsker, afspritning af 

hænder og overflader osv. Den studerende vil blive introduceret for vores måltidskultur 
og vores økologiske køkken, der laver mad til både vuggestue og børnehave.  
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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? 

Vores åbningstid er fra kl. 6.30-17.00, så indenfor dette tidsrum kommer den studerendes daglige arbejdstid til at ligge. Den studerende kommer ikke til 
at arbejde alene på noget tidspunkt, da man altid er mindst to personer på arbejde sammen. Der er personalemøder en gang om måneden og afhængigt 

af hvilke måneder på året praktikken ligger i, vil der også være forældremøder og/eller pædagogisk dag, som den studerende skal deltage i.  

 

Den studerendes placering på praktikstedet 

Tilknytning til gruppe/stue/afdeling. 

Den studerende vil være tilknyttet enten vuggestuegruppen Rød eller børnehavegruppen Lilla 

 

Organisering af praktikvejledning 

Hvordan er praktikvejledningen organiseret og tilrettelagt? 

Hvordan inddrages den studerendes portfolio? 

Så vidt mulig holdes der vejledning 1 time om ugen mellem de studerende og vejleder på fast ugedag og tidspunkt. 

Den studerende laver dagsorden til vejledning, hvor både den studerende og vejleder kan sætte punkter på og dagsorden afleveres til vejleder senest 2 
dage før vejledningen. På vejledning drøftes: den studerendes mål og arbejdet med målsætningerne, den studerendes observationer, den studerendes 

planlægning, gennemførelse og evaluering af egne aktiviteter og projekter, den studerendes portfolie og trivsel i praktikken. 
 

 

Studerendes læringsmål for 1. praktikperiode 

 
Studerendes navn:   Praktikvejleders navn:  
Studerendes studienr:   Praktikvejleders mail:  
Studerendes klasse:   Praktiksted:  



 

Praktikbeskrivelse UCSJ. 2. Udgave Pædagoguddannelsen 2014. Udarbejdet 7. november 2014 6 

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): 
 

 

 

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): 
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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. 

 
 

 

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

 

 
Dato for udtalelse 

 

 

 

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, 

Vi arbejder med børn mellem 0 og 6 år og synes det er vigtigt at møde børnene, der hvor de er i deres alsidige udvikling. I det pædagogiske 

arbejde støtter og 
stimulerer vi børnenes sociale, følelsesmæssige, kognitive, sproglige, motoriske udvikling. Vi planlægger pædagogiske aktiviteter med henblik 

på ovenstående.  
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Den studerende vil få mulighed for at tilrettelægge og gennemføre pædagogiske aktiviteter i børnegruppen. Vi forventer at den studerende i 
løbet af praktikken vil sætte 

mindre spontane aktiviteter i gang med udgangspunkt i børnegruppens forudsætninger og behov. 
 

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 indgår i gode og nærværende relationer til børnegruppen og støtter børnenes individuelle relationer til hinanden. Vi ved at når børnene er i 
trygge relationer til det  

pædagogiske personale, kan vi bedre støtte og stimulere deres alsidige udvikling.  

Den studerende skal de første 14 dage af praktikken observere og indgå i det pædagogiske arbejde og prioritere at lære børnene at kende. 
Den studerende skal i løbet af  

praktikken skabe nærværende relationer til børnene og i samarbejde med det pædagogiske personale støtte børnene i deres relationer til 
hinanden. 

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

Dialog og kommunikation er utrolig vigtigt i det pædagogiske arbejde med børn, forældre og kollegaer. Det pædagogiske personale skal møde 
og tale anerkende med 

børnene. En åben dialog kan være afgørende i et godt forældresamarbejde og samarbejdet imellem kollegaer. 
Den studerende skal møde børnene anerkendende i sin dialog og nonverbale kommunikation. I de første 14 dage, hvor vi forventer at den 

studerende er meget  
observerende vil den studerende se og høre hvordan det pædagogiske personale møder børn og voksne i det daglige arbejde. Den studerende 

vil deltage i personalemøder 

og har et punkt på dagsorden, hvor den studerende kan fortælle om evt. mål, aktiviteter, observationer, som han/hun er optaget af i 
praktikken. 

Den studerende vil få mulighed for at indgå i forældesamarbejdet i det daglige og hvis der 
er mulighed for det at deltage i en forældresamtale. 

leg, legeteori og legekulturer rammesætte børns leg, Vi sætter daglige pædagogiske aktiviteter i gang, hvor vi sætter rammerne for 
børnegruppen, men vi støtter også børnenes frie leg, hvor at børnene selv sætter rammer 

for 
deres leg.  

Den studerende vil indgå aktivt i de pædagogiske rammesatte aktiviteter i børnegruppen, 

men vil også få mulighed for at støtte og rammesætte børnene i deres egne lege.  

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 

Se ovenstående. 
Vi holder samling hver dag i vuggestuen tidlig formiddag og i børnehaven inden frokost. Samlingen kan indeholde sange, sanglege, lege… 

Den studerende får mulighed for at deltage aktivt i samlingen og gerne prøve at stå for en samling med børnene. Den studerende får mulighed 

for at planlægge aktiviteter 
der tager udgangspunkt fx i en musisk og kropslig udfoldelse.   
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omsorg, sundhedsfremmende og 
forebyggende arbejde. 

Tilrettelægge, gennemføre og evaluere 
indsatser for omsorg, sundhed og 

forebyggelse 

I det pædagogiske hverdag udviser vi meget omsorg for børnene og appellere til at 
børnene også viser omsorg for hinanden. Vores pædagogiske dag består også af 

sundhedsfremmende og forebyggende arbejde. Vi har en kostpolitik der opfordre til sund 
kost og vi har fokus på fx håndhygiejne blandt børn og voksne. 

Vi forventer den studerende er omsorgsfuld i det pædagogiske arbejde med børnene og 

følger institutionens sundhedsfremmende og forebyggende arbejde. Den studerende får 
mulighed for at tilrettelægge, gennemføre og evaluere egne indsatser for omsorg, sundhed 

og forebyggelse.  

Anbefalet relevant litteratur: Artikel: Voksnes definitionsmagt og børns selvoplevelse af Berit Bae 

 

Særlige informationer om 2. Praktikperiode 

Arbejdsplan for studerende: 

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

Vores åbningstid er fra kl. 6.30-17.00, så indenfor dette tidsrum kommer den studerendes daglige arbejdstid til at ligge. Den studerende kommer ikke til 

at arbejde alene på noget tidspunkt, da man altid er mindst to personer på arbejde sammen. Der er personalemøder en gang om måneden og afhængigt 
af hvilke måneder på året praktikken ligger i, vil der også være forældremøder og/eller pædagogisk dag, som den studerende skal deltage i.  

 

Den studerendes placering på praktikstedet 

Tilknytning til gruppe/stue/afdeling. 

Den studerende vil være tilknyttet enten vuggestuegruppen Rød eller børnehavegruppen Lilla 
 

Organisering af praktikvejledning 
Hvordan er praktikvejledningen organiseret og tilrettelagt? 

Hvordan inddrages den studerendes portfolio? 

 

Så vidt mulig holdes der vejledning 1 time om ugen mellem de studerende og vejleder på fast ugedag og tidspunkt. 
Den studerende laver dagsorden til vejledning, hvor både den studerende og vejleder kan sætte punkter på og dagsorden afleveres til vejleder senest 

2 dage før vejledningen. På vejledning drøftes: den studerendes mål og arbejdet med målsætningerne, den studerendes observationer, den 
studerendes planlægning, gennemførelse og evaluering af egne aktiviteter og projekter, den studerendes portfolie og trivsel i praktikken.  
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 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): 

 
 

Praktikvejleders 2/3 udtalelse  
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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 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 
den studerendes deltagelse i praktikforløbet. 
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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, 

Vi modtager børn fra nærområdet – Hvalsø og omegn.  

Den studerende vil få mulighed for at interviewe Afdelingsleder eller Områdeleder af Institutionen.  
Hvis det er muligt vil den studerende deltage i arbejdsmøder med PPR 

eller en forældresamtale hvor PPR også deltager.  
Den studerende deltager i stuemøder, p-møder, fælles p-møder i Hvalsø område og i en 

forældresamtale.  

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, 

Vi har planlagte og spontane voksenstyrede aktiviteter, men også rum til børnenes frie lege i 

institutionens hverdag. Vi bruger vores store legeplads med bålsted og tager også på ture ud af 
huset til skoven/grusgraven osv. Vi holder samling, spiser madpakker og frugt i fællesskab og 

holder hviletid på stuerne med en god historie på cd eller afslappende musik.  

Den studerende får mulighed for at observere, deltage i og evaluere de pædagogiske aktiviteter i 
hverdagen. Den studerende skal selv planlægge, gennemføre og evaluere egne aktiviteter og 

forløb i institutionen med en gruppe udvalgte børn.  
 

forandringsprocesser og 
innovation, 

bidrage til udvikling af 
pædagogisk praksis gennem 

innovative og eksperimenterende 
tiltag, 

Vi skal deltage i et nyt kompetenceudviklingsforløb L-sam i sommeren 2016, som alle Lejres 
daginstitutioner skal deltage i. 

Vi er åbne overfor den studerendes ideer og tiltag såfremt de er realistiske. Vi forventer at den 
studerende er undrende i sine iagttagelser og vil spørge ind til sin undren overfor vejleder eller 

kollegaer. 
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inddragelse af børn og forældres 
perspektiv i udviklings- og 

forandringsprocesser, 

inddrage børn og forældres ideer 
og kreativitet som en del af 

pædagogiske udviklings- og 
forandringsprocesser, 

Vi indgår i anerkendende relationer og møder børnene i deres forskellige udviklingszoner og vi vil 
gerne udfordre/følge deres spor i den pædagogiske hverdag. Den studerende skal indgå i 

relationer til børnene og gerne følge op på børnenes initiativer/ideer i aktiviteter og lege. 
Vi indgår i et åbent samarbejde med forældre og vægter forældresamarbejdet højt. Det er vigtigt 

at tale med forældre om barnets hverdag i institutionen i det omfang det er muligt. Både at 

fortælle om de gode oplevelser men også om konflikter/svære udfordringer i forhold til børnene.  
Den studerende skal indgå i forældresamarbejdet og deltage i forældremøder og en 

forældresamtale, hvis det er muligt. 

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 deltager i stuemøder, p-møder og p-dage, hvor der planlægges og evalueres på de pædagogiske aktiviteter og arrangementer. Den 

studerende er med til at dokumentere hverdagen på stuen på lige fod med det øvrige personale. Til vejledning forventes det at den studerende evaluere 
på sine egne aktiviteter og projekter selv og samarbejde med vejleder. 

førstehjælp. Udføre grundlæggende 
førstehjælp. 

Førstehjælp kurser er USCJ’s ansvar i forhold til de studerende. 

Anbefalet relevant litteratur: 
 

Særlige informationer om 3. Praktikperiode 

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

 
Institutionen har åbent: 6.30 – 17 og vi holder p-møder hver måned enten kl. 17-20 eller kl. 17.30-20.30 

Den studerendes placering på praktikstedet 

Tilknytning til gruppe/stue/afdeling. 

I vuggestuen er den studerende tilknyttet Rød stue 

I Børnehaven er den studerende tilknyttet Lilla Stue 
 

Organisering af praktikvejledning 
Hvordan er praktikvejledningen organiseret og tilrettelagt? 

Hvordan inddrages den studerendes portfolio? 
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Så vidt mulig holdes der vejledning 1 time om ugen mellem de studerende og vejleder på fast ugedag og tidspunkt. 
Den studerende laver dagsorden til vejledning, hvor både den studerende og vejleder kan sætte punkter på og dagsorden afleveres til vejleder senest 2 

dage før vejledningen. På vejledning drøftes: den studerendes mål og arbejdet med målsætningerne, den studerendes observationer, den studerendes 
planlægning, gennemførelse og evaluering af egne aktiviteter og projekter, den studerendes portfolie og trivsel i 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): 
 

 

 

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

 

Dato for udtalelse 
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