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PRAKTIKBESKRIVELSE 
2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014 

 

Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: 

A. Beskrivelse af praktikstedet 

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

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

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

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

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

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

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

videregives til professionshøjskolen). 

 

A. Beskrivelse af praktikstedet 

 Skriv i de hvide felter nedenfor 

Institutionens navn: Børnehuset Pilehytten 

Adresse: Hovedgaden 74, 4520 Svinninge 

Tlf.: 72368280, institutionens hovednummer / 72365317, Lærkestuen. 

E-mailadresse: pjw@holb.dk / Sigbm@holb.dk (vejleder) 

Hjemmesideadresse: Holbæk Kommunes hjemmeside / 

Dagtilbud Katrinedal / Børnehuse og dagplejen / Pilehytten / Om os / Studerende 

Åbningstider: Mandag til torsdag kl 6,15 til kl. 16,45 og fredag kl 6,15 til kl. 16,15.  

Pr. maj. 2020 åbnes der kl. 5:30.  

Institutionsleder: Pædagogisk leder Peter Juul–Wiese 

Specialiseringsmuligheder på praktikstedet: 

For hurtigt overblik, sæt kryds ved de specialiseringsmuligheder, 

der er på praktikstedet. 

Dagtilbudspædagogik  X 

Skole- og fritidspædagogik  

mailto:pjw@holb.dk
mailto:Sigbm@holb.dk
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Social- og specialpædagogik  

Fysiske rammer, ude og inde: 

Faciliteter (herunder faciliteter i lokalområdet). 

Børnehaven består af tre stuer: Mejsestuen, Lærkestuen og Falkereden (Falkereden = 

førskolebørnene fra hhv. Mejsestuen og Lærkestuen). Falkereden har et fast lokale på skolen. 

Pilehyttens vuggestue hedder Svalestuen.  

Vi har et særskilt værkstedslokale, som vi deler med SFO’en. Vi er fysisk placeret lige ved 

siden af skolen, som vi har et tæt samarbejde med. Skov og sø ligger tæt på børnehaven. 

Legepladsen indbyder til motorisk udfoldelse. Multihallen benytter børnehaven hver tirsdag 

og torsdag. Dagplejen og den anden børnehave (Elverbo) i Svinninge benytter også hallen.  

Svalestuen er i Helena Elsa centret (motorisk) hver onsdag.  

Pilehytten har ligeledes et motorikrum i husets 1. sal. Denne benyttes på skift mellem 

stuerne.  

Vi er inviteret på det lokale bibliotek en gang/måned i efteråret/vinteren for at se film.  

Antal børn/unge/voksne: Svalestuen: 0-3 år, pt. 15 børn. 

Mejsestuen og Lærkestuen: 3-4 år, pt. 19 børn pr. stue. 

Falkereden (førskolegruppen): 5-6 år. Det er de ældste børn fra hhv. Mejsestuen og 

Lærketuen. Denne gruppe går i Falkereden tirsdag, onsdag og torsdag i tidsrummet 8:45-14. 

Pr. 1/5-2020, er gruppen permanent i Falkereden hele dagen. Gruppen er pt. på 10 børn (samt 

børn fra Elverbo, den anden daginstitution i Svinninge).    

Aldersgruppe: 0-6 år 

Beskrivelse af målgruppen: Dagtilbud området 

Indsatsområder/aktuelle projekter: Størstedelen af personalet har været på uddannelse i ICDP (nye medarbejdere uddannes 

løbende). 

I 2015 er to medarbejdere yderligere uddannet til ICDP vejledere. Denne uddannelse er 

afsluttet i januar 2016. Denne er løbende opdateret. 

Vi har en uddannet Marte Meo terapeut i huset, uddannet i år 2010. 

Alle har været på uddannelse i DGI, institutionen er DGI certificeret. Vi bliver re-certificeret 

hvert år (senest gjort i januar 2020).    

Vi arbejder med den styrkede pædagogiske læreplan. Alle i området har været med til at 

beskrive det fælles pædagogiske grundlag.  

I 2015 er to medarbejdere uddannet Superbrugere ift. Nem Intranettet.  

Sommer 2016 er en medarbejder uddannet i diplom sprog: Børns sprogtilegnelse, modul 1.  

I 2014 er en medarbejdet uddannet praktikvejleder. Uddannelsen til praktikvejleder til 

pædagoguddannelsen omfatter 10 ECTS-point og svarer til et modul i Pædagogisk 

Diplomuddannelse. 

Der arbejdes med kompetencehjulet. Dette opdateres to gange hvert år, på alle børn. Dette 

skal en gang om året, gennemgås med forældrene. Alle medarbejdere er introduceret for 
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kompetencehjulet. To medarbejdere er i 2017 uddannet Superbruger i dette. Dette 

udbygges/opdateres ca. to gange/år.  

I 2019 er to medarbejdere uddannet som faglige fyrtårne. Et arbejde der består i at sikre et 

høj-kvalitets dagtilbud. 

Arbejdsmetoder: 

Beskrivelse af institutionens foretrukne pædagogiske metoder og 

begrundelser herfor. 

I ICDP’en, hvor udgangspunktet er det positive og anerkendende i forhold til barnet. Vi 

arbejder med inklusion, som alle andre institutioner og med det forskellige i det enkelte barn. 

Vi arbejder med kompetencehjulet.  

Vi arbejder med evalueringscirklen (faglige fyrtårne) 

Vi arbejder med de nye styrkede læreplaner.  

Tværprofessionelt samarbejde: 

Faggrupper som institutionen samarbejder med. 

Vi har et tæt samarbejde med Børneindsatsen og skole, samt de andre børnehuse i Dagtilbud 

Katrinedal. 

 

Personalegruppens sammensætning: Det faste personale: 1 pædagogisk leder, 5 pædagoger, 3 pædagogmedhjælpere,  

1 pædagogisk assistent.  

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 (uddannet 

pr. okt. 2014). 

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 

Vi tilrettelægger et besøg sammen med praktikanten, hvor vi har afsat tid til at vise rundt og 

fortælle om huset og stuen. Vi laver rammerne for praktikken og fastsætter hvornår der er 

vejledning, samt mål for praktikken. 

 

Det forventes at praktikanten ringer og aftaler tid. Vi gennemgår de oplistede punkter. 

Planlægning af de første dage på praktikstedet: 

• Introduktion til institutionen, hverdagens organisering og 

stedets kultur. 

Det vil være den pædagogiske leders opgave i samarbejde med praktikvejlederen. 
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Organisering af kontakt til professionshøjskolen i forbindelse 

med: 

• praktikudtalelse 

• Afsluttende prøve 

Uddyb, hvordan praktikstedet forholder sig, hvis der er 

bekymring/problemer i praktikforløbet. 

Vi har en time ugentligt til vejledning af den studerende. Her kan der tages bekymringer op 

med den studerende, samt eventuelt tages kontakt til Professionshøjskolen Absalons 

uddannelsesleder/lærer.  

Dato for sidste revidering: April 2020. Af vejleder. 
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B. Uddannelsesplan for første praktikperiode 
Tema: Pædagogens praksis 

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

praksis på praktikstedet, herunder vurdere egne læreprocesser i praksis. 

Vidensmål: Den studerende 

har viden om…… 

Færdighedsmål: Den studerende 

kan….. 

Hvordan afspejler videns- og færdighedsmålene sig i pædagogernes 

praksis? 

Hvilke læringsmuligheder tilbyder vi ift. videns- og færdighedsmålene? 

Hvordan understøtter vi den studerendes læring indenfor dette? 

praktikstedets målgrupper samt 

praktikstedets pædagogiske og 

samfundsmæssige opgaver, 

anvende viden om praktikstedets 

samfundsmæssige 

opgaver i tilrettelæggelsen af det 

pædagogiske arbejde, 

Vi bestræber os på at sikre udvikling for målgruppen og det enkelte barn, ved at 

tilrettelægge aktiviteter målrettet ift. barnets/børnenes udviklingsniveau. 

 

Den studerende deltager på lige fod med resten af personalet. Dette gælder både 

de planlagte aktiviteter i hverdagen og i forhold til personale- og/eller stuemøder 

(drøftelse af børn og deres behov, samt fokus på børns almene udvikling - 

planlægning af forløb i forhold til pædagogiske overvejelser).  

På den måde vil den studerende opnå viden om praktikstedets målgruppe samt 

pædagogiske og samfundsmæssige opgaver. 

Derudover vil der være mulighed for at overvære samtaler med forældre (kun 

med deres samtykke og kun møder med et mindre alvorligt emne) omkring det 

enkelte barns udvikling mm., samt møder med andre faggrupper fx 

talehørekonsulent, psykolog og fysioterapeut. 

 

Den studerende vil modtage ugentlig vejledning med praktikvejlederen, hvor der 

vil være mulighed for at drøfte og reflektere over pædagogisk praksis. Der vil 

desuden være åben vejledning (løbende daglig dialog) med resten af personalet i 

institutionen.  

 

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, 

Institutionens målsætning og tilrettelæggelse af pædagogisk praksis, kommer til 

udtryk gennem månedlig planlægning, samt evaluering af foregående måned (fx 

Hiim og Hippes didaktiske relationsmodel eller SMTTE-modellen og 

evalueringscirklen).  

 

Den studerende vil deltage aktivt i målsætning, tilrettelæggelse og organisering 

af pædagogisk praksis gennem stue- og personalemøder, vejledningstimer, samt 

refleksioner og overvejelser løbende i hverdagen. 
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Personalet vil være opmærksom på at gøre rede for sammenhængen mellem teori 

og praksis, samt begrunde for valgte metoder og overvejelser ift. målsætning, 

planlægning og organisering af pædagogisk praksis. 

Derudover kan vejledningstimerne bruges til refleksion og overvejelser ift. at 

målsætte, tilrettelægge, gennemføre og evaluere pædagogisk praksis med 

inddragelse af viden om effekten af forskellige pædagogiske metoder. 

evaluerings-, undersøgelses- og 

dokumentationsformer,  

dokumentere og evaluere egen deltagelse i 

pædagogisk praksis, herunder reflektere 

over kvaliteten i egne læreprocesser,  

Vi dokumenterer både overfor os selv som institution og overfor forældre. Dette 

gøres både skriftligt og visuelt. Al dokumentation sendes ud til forældrene via 

Ipad.  

Vi har særligt fokus på evaluering (evalueringscirklen) ift. den styrkede 

læreplan.  

 

Den studerende vil blive tildelt ansvar for at planlægge, udføre og evaluere en 

pædagogisk aktivitet, med vejleder som sparringspartner. 

 

Den studerende vil deltage aktivt i dokumentations- og evalueringsprocesser 

gennem stue- og personalemøder, vejledningstimer, samt refleksioner og 

overvejelser løbende i hverdagen. 

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. 

Der er udarbejdet en guidende kostpolitik i institutionen og som pædagogisk 

personale er vi rollemodeller overfor børnene. Det bevirker at personalet, på lige 

fod, efterlever institutionens kostpolitik. 

Det pædagogiske personale spiser sammen med børnene og vi samles om hhv. 

formiddags-, middags- og eftermiddagsmad (ca. kl. 9, 11 og 14). Vuggestuen har 

madordning.  

Vi har endvidere faste rutiner omkring håndvask i forbindelse med toiletbesøg, 

før måltider og ift. madlavning. 

Ift. indeklima, sørger vi for at lufte ud dagligt. 

Al personale har et ansvar ift. daglig oprydning, såvel på stuen som i gangene. 

Der ryddes op, bordene tørres af, der fejes og tømmes skrald, ca. to-tre gange 

dagligt.  

 

Der arbejdes konkret med sundhed og hygiejne i den pædagogiske dagligdag (fx 

fokus på håndhygiejne).  

Derudover vil den studerende få indsigt i institutionens kostpolitik og tankerne 

bag. 

 

Den studerende vil få mulighed for at arbejde aktivt med sundhed og hygiejne, 

fx vaske hænder projekt eller maddag/båldag, hvor der er fokus på sunde og 

usunde madvaner (kostpolitik) og efterfølgende evaluere. 
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Anbefalet litteratur: 

 

• Den styrkede pædagogiske læreplan. https://emu.dk/sites/default/files/2020-03/7044%20SPL%20Den_styrkede_paedagogiske_laereplan_21_WEB.pdf 

• Skældud af Erik Sigsgaard  

• Girafsprog - empatisk kommunikation i pædagogens arbejde af Bodil Weirsøe 

• Relations- og ressourceorienteret pædagogik – ICDP af Allan Stevn Bach, Berit Bae, Pia Frederiksen, Karsten Hundeide, Mette Høyer, Carina Brøndum 

Leed, Camilla Printz, Nina Wehmeyer & Peter Westmark 

• Læring gennem oplevelse, forståelse og handling. Hilde Hiim og Else Hippe (Den didaktiske relationsmodel) 

• Spædbarnets interpersonelle verden - et psykoanalytisk og udviklingspsykologisk perspektiv af Daniel Stern  

• Holbæk Kommunes Børne- og ungepolitik 

• Sprogpakken.dk  

• Kommunikation og samarbejde - i professionelle relationer af Vibeke Petersen Mads Hermansen & Ole Løw 

• Forstå mig dog! - brugsbog om samspillet mellem børn, forældre og pædagoger af Lene Lind 

 

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 kan forvente at arbejde i tidsrummet mandag til torsdag kl. 6:15 (pr. 1 maj 5:30) til kl. 16:45 og fredag kl 6:15 (pr. 1 maj 5:30) til kl. 16:15. Den 

studerende vil modtage et mødeskema som svarer til det antal timer som praktikken kræver. Ydermere er der en gang om måneden henholdsvis stuemøde og 

personalemøde, samt institutionens øvrige mødevirksomhed mm. Den studerende deltager i disse, efter aftale med praktikvejlederen. 

 
Den studerendes placering på praktikstedet 

Tilknytning til gruppe/stue/afdeling. 
Den pædagogstuderende er primært tilknyttet Lærkestuen, som er den ene børnehavestue. På denne stue er der tilknyttet en pædagog på 37 timer ugentligt 

(praktikvejlederen) samt en pædagogmedhjælper på 37 timer ugentligt.  
Organisering af praktikvejledning 

Hvordan er praktikvejledningen organiseret og tilrettelagt? 

Hvordan inddrages den studerendes portfolio? 
Der vil blive afsat en time om ugen til vejledning. Der aftales i starten af praktikken, hvor, hvornår og hvordan praktikvejledningerne vil foregå. Kompetencemålene 

mm. inddrages i planlægningen og der findes relevant litteratur/forberedelse til de enkelte vejledninger. 

Refleksioner (nedskrevne) over den pædagogiske praksis skal være et aktivt redskab i vejledningstimerne og skal bruges som et pejlemærke for at opnå 

kompetencemålene. Den studerende er med til at fastsætte dagsordenen.  
 

 

 

 

 

 

https://emu.dk/sites/default/files/2020-03/7044%20SPL%20Den_styrkede_paedagogiske_laereplan_21_WEB.pdf
http://www.saxo.com/dk/forfatter/erik-sigsgaard_277958
http://www.saxo.com/dk/forfatter/bodil-weirsoee_4329876
http://www.saxo.com/dk/forfatter/daniel-stern_4662686
http://www.saxo.com/dk/forfatter/vibeke-petersen_4344099
http://www.saxo.com/dk/forfatter/mads-hermansen_1521996
http://www.saxo.com/dk/forfatter/lene-lind_4337458
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Studerendes læringsmål, kompetencemålsstatus og praktikudtalelse for 1. 
praktikperiode 

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

 

Kompetencemål:  

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

praktikstedet, herunder vurdere egne læreprocesser i praksis. 

 

Læringsmål 1 

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

samfundsmæssige opgaver 

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

tilrettelæggelsen af det pædagogiske arbejde 

Hvad: 
 

 

Hvorfor:                                                 
 

 

 

Hvordan (metoder): 
 

 

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

Læringsmålets relation til 

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

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

Hvad skal læres for at opfylde 

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

 

 

 

  

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

Vidensmål: Den studerende har viden om 

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

Færdighedsmål: Den studerende kan 

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

metoder 

Hvad: 
 

 

Hvorfor:                                                 
 

 
 

Hvordan (metoder): 
 

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

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

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

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

 

 
 

  

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

 
 

 
 
 

Læringsmål 3 

Vidensmål: Den studerende har viden om 

evaluerings-, undersøgelses- og dokumentationsformer 

 

Færdighedsmål: Den studerende kan 

dokumentere og evaluere egen deltagelse i pædagogisk praksis, 

herunder reflektere over kvaliteten i egne læreprocesser 

Hvad: 

 

 

Hvorfor:                                                 

 

 
 

Hvordan (metoder): 

 

 
 

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

Læringsmålets relation til 
kompetencemål: 

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

Hvad skal læres for at opfylde 
kompetencemålet? 
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Uddyb, hvorledes læringsmålet bidrager med viden 
og færdigheder, der opfylder kompetencemålet. 

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

 

 

 

  

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

 
 

 
 
 
 

Læringsmål 4 

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

sunde madvaner, måltidskultur, hygiejne og indeklima  

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

det pædagogiske arbejde 

Hvad: 
 

 

Hvorfor:                                                 
 

 

 

Hvordan (metoder): 
 

 

 

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

Læringsmålets relation til 

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

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

Hvad skal læres for at opfylde 

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

 

 

 

  

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

 
 

 

 

 

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

 

 
Dato for udtalelse 
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PRAKTIKBESKRIVELSE 

Dagtilbudspædagogik anden og tredje praktikperiode 
2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014 

 

Praktikbeskrivelsen består af 2 hoveddele: 

C. Beskrivelse af praktikstedet 

D. 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). 

 

 

 

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. 
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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,  

Holbæk Kommune ønsker, at vores børn får den nødvendige opbakning til at 

udvikle sig personligt, socialt og fagligt. 

I kommunen har vi et fælles børnesyn, som lyder: 

”Vi vil alle børn. Vi ser ikke børn med problemer, men børn i udsatte positioner”. 

 

Børnesynet hviler på fire grundlæggende værdier; respekt for barnet, anerkendelse, 

respekt for forældrene og ligebehandling.  

 

 

Ift. planlagte aktiviteter, som planlægges ud fra de styrkede pædagogiske læreplaner,  

tages der udgangspunkt i den aktuelle børnegruppe – heriblandt deres alder, niveau  

og børnegruppesammensætning. 

Herved indtænkes hvert barn individuelt og deres forudsætninger, kompetencer og 

livsvilkår respekteres og accepteres.      

 

Den studerende vil opleve den daglige pædagogiske praksis i en integreret institution 

– hvor der både er plads til observation samt en forventning om eget initiativ og  

engagement ift. daglig deltagelse (på lige fod med det øvrige personale),  

kommunikation (mellem børn, forældre og øvrige kollegaer), tilrettelæggelse  

og aktiviteter.  

Den studerende vil få viden og indblik i vigtigheden af tilgangen til børnene – hvor  

anerkendelse vægtes højt!  

Det forventes at den studerende vil få skabt nogle kommunikative færdigheder, som  

vil skabe ro, tryghed og udvikling hos børnene.      

 
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,  

Samspil og relationer er vigtige omdrejningspunkter i denne praktikperiode.  

I børnehaven kommer det til udtryk ved fælles pædagogiske aktiviteter, hvor  

det bestræbes at skabe (positivt) samspil mellem barn/voksen, barn/barn  

og voksen/voksen. 

Vi benævner, begrebsliggør og hjælper barnet med at sætte ord på følelser og  

handlinger – som optimerer barnets mulighed for at indgå i sociale relationer.  

Vores pædagogik tilrettelægges ud fra hvert enkelt barn således, at der sigtes mod  

udvikling (barnets nærmeste udviklingszone). 
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Børnene guides og støttes til at indgå i værdifulde fællesskaber.   

Personalets individuelle erfaring (både fagligt og personligt) påvirker relationer og  

samspilsprocesser forskelligt. I det pædagogiske arbejde fordres det  

løbende til selvreflektion.  

 

Det forventes at den studerende, via pædagogiske aktiviteter (fx samling,  

daglige aktiviteter, dialogisk læsning, spise- og puttesituationer osv) – indgår i  

samspil med både børn og kollegaer, og derigennem arbejder aktivt med at  

danne relationer.     
dialog og professionel 

kommunikation,  
kommunikere nuanceret, præcist og 

forståeligt med børn, familier og 

kolleger,  

Vores kommunikative tilgang er anerkendende. Dette gælder både overfor børn,  

forældre, kollegaer og øvrige tværfaglige samarbejdspartnere. Der er en gensidig  

respekt og accept af hinanden.  

Vi er opmærksomme på vores måde at kommunikere på – og forholder os til vores  

egne (og hinandens) kommunikationsformer og kommunikationsmønstre  

(vi er rollemodeller).    

 

På personalemøder har den studerende sit eget punkt. Dette punkt kan fx indeholde 

en undring, en refleksion eller en fremlæggelse ud fra den daglige arbejdsproces.  

Vi forventer at den studerende deltager aktivt i disse personalemøder. 

 

Kommunikationssamarbejdet foregår på forskellige niveauer. Den studerende kan 

opnå størst indsigt i kommunikationssamarbejdet – og hermed opnå større viden,  

ved at have fokus på sin egen og kollegaers måde at kommunikere på: 

I samværet med børnene 

I samværet med kollegaer 

Ved aflevering/hentning af børn. 

At observere og lytte i forbindelse med forældresamtaler og andre koordinerende 

møder. 

At reflektere over samspillet mellem stuerne i huset – samt disse samspils betydning 

for kommunikationen personalet i mellem.   

 
leg, legeteorier og legekulturer,  rammesætte børns leg,  Leg er et af barnets grundlæggende udviklings- og læringsrum. Vi understøtter og 

skaber rum for legen.  

Den pædagogiske rolle varierer mellem aktiv og passiv deltagelse – alt afhængig af, 

hvilke læringsrum barnet eller børnegruppen befinder sig i.  

 

Det forventes at den studerende er igangsætter og guider børnene i deres leg, fx ved 

aktiv deltagelse samt hjælp, guidning og vejledning ved konflikter.    
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 

Ud fra den styrkede pædagogiske læreplan, laves der månedsplaner med  

pædagogiske overvejelser. Det kan være motorik, hallen, synge og rime, værksted, 

ture i nærmiljøet, emneuger osv.  
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æstetiske, musiske og kropslige 

udfoldelse og  
Planerne er baseret på temaer hen over året, der dels følger årstiderne og dels tager 

udgangspunkt i børnenes udviklingspotentialer (med øje på kompetencehjulet – er der 

noget vi skal være ekstra opmærksomme på?).    

 

Det forventes at den studerende ligeledes prøver at planlægge, gennemføre og 

evaluere disse månedsplaner. Den studerende skal benytte sig af Smitte-modellen 

eller den didaktiske relationsmodel. På vejledningstimer evalueres og reflekteres 

ovennævnte aktivitet.  
omsorg, sundhedsfremmende og 

forebyggende arbejde.  

tilrettelægge, gennemføre og 

evaluere indsatser for omsorg, 

sundhed og forebyggelse.  

Vi er certificeret DGI institution. Motorik er en del som implanteres i husets hverdag 

– og vi har ligeledes faste motoriske aktiviteter indlagt i vores hverdag.  

Vi har hallen til rådighed (pt. hver tirsdag og torsdag), samt skolens fodboldbaner og 

skoven – som ligger i gåafstand fra børnehaven. Vi har ligeledes et motorikrum i 

husets 1. sal – hver stue har en fast formiddag i motorikrummet.  

Vi har i samarbejde med forældrebestyrelsen udfærdiget en kostpolitik, som  

beskriver husets principper og værdier. Denne bestræbes at efterleves af såvel børn 

som medarbejdere (når vi spiser med børnene). Vi drikker vand til måltiderne.  

I november 2018 har børnehavens forældre stemt nej til madordning. Børnene har 

selv en madpakke og formiddagsmad med. Vuggestuens forældre har stemt ja til 

madordning. Vuggestuen (Svalestuen) har påbegyndt madordning pr. 1/1-2019. Der 

skal stemmes igen i efteråret 2020.        

    
førstehjælp.  udføre grundlæggende førstehjælp.  Alle medarbejdere har gennemført grundlæggende førstehjælp. Dette bliver 

opdateret efter forskrifterne. Vores seneste kursus har været i november 2018. Den 

studerende vil deltage i disse kursus, hvis praktikken falder samtidigt med disse.  

 

Anbefalet relevant litteratur: 
 

• Den styrkede pædagogiske læreplan. https://emu.dk/sites/default/files/2020-03/7044%20SPL%20Den_styrkede_paedagogiske_laereplan_21_WEB.pdf 

• Skældud af Erik Sigsgaard  

• Girafsprog - empatisk kommunikation i pædagogens arbejde af Bodil Weirsøe 

• Relations- og ressourceorienteret pædagogik – ICDP af Allan Stevn Bach, Berit Bae, Pia Frederiksen, Karsten Hundeide, Mette Høyer, Carina Brøndum 

Leed, Camilla Printz, Nina Wehmeyer & Peter Westmark 

• Læring gennem oplevelse, forståelse og handling. Hilde Hiim og Else Hippe (Den didaktiske relationsmodel) 

• Spædbarnets interpersonelle verden - et psykoanalytisk og udviklingspsykologisk perspektiv af Daniel Stern 

• Holbæk Kommunes Børne- og ungepolitik 

• Sprogpakken.dk 

• Kommunikation og samarbejde - i professionelle relationer af Vibeke Petersen Mads Hermansen & Ole Løw 

• Forstå mig dog! - brugsbog om samspillet mellem børn, forældre og pædagoger af Lene Lind 

 

 

https://emu.dk/sites/default/files/2020-03/7044%20SPL%20Den_styrkede_paedagogiske_laereplan_21_WEB.pdf
http://www.saxo.com/dk/forfatter/erik-sigsgaard_277958
http://www.saxo.com/dk/forfatter/bodil-weirsoee_4329876
http://www.saxo.com/dk/forfatter/daniel-stern_4662686
http://www.saxo.com/dk/forfatter/vibeke-petersen_4344099
http://www.saxo.com/dk/forfatter/mads-hermansen_1521996
http://www.saxo.com/dk/forfatter/lene-lind_4337458
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Særlige information om 2. praktikperiode 

Arbejdsplan for studerende: 

Hvilke tidsrum skal den studerende forvente at arbejde indenfor. Kan den studerende forvente at arbejde alene? 
Den studerende kan forvente at arbejde i tidsrummet mandag til torsdag kl. 6:15 (pr. 1 maj 5:30) til kl. 16:45 og fredag kl. 6:15 (pr. 1 maj 5:30) til kl. 16:15. Den 

studerende vil modtage et mødeskema som svarer til det antal timer som praktikken kræver. Ydermere er der en gang om måneden henholdsvis stuemøde og 

personalemøde, samt institutionens øvrige mødevirksomhed mm. Den studerende deltager i disse, efter aftale med praktikvejlederen. 

 
Den studerendes placering på praktikstedet 

Tilknytning til gruppe/stue/afdeling. 
Den pædagogstuderende er primært tilknyttet Lærkestuen, som er den ene børnehavestue. På denne stue er der tilknyttet en pædagog på 37 timer ugentligt 

(praktikvejlederen) samt en pædagogmedhjælper på 37 timer ugentligt. 
Organisering af praktikvejledning 

Hvordan er praktikvejledningen organiseret og tilrettelagt? 
Hvordan inddrages den studerendes portfolio? 
Der vil blive afsat en time om ugen til vejledning. Der aftales i starten af praktikken, hvor, hvornår og hvordan praktikvejledningerne vil foregå. Kompetencemålene 

mm. inddrages i planlægningen og der findes relevant litteratur/forberedelse til de enkelte vejledninger. 

Refleksioner (nedskrevne) over den pædagogiske praksis skal være et aktivt redskab i vejledningstimerne og skal bruges som et pejlemærke for at opnå 

kompetencemålene. Den studerende er med til at fastsætte dagsordenen.  
  

 

 

 

 

 Studerendes læringsmål, kompetencemålsstatus og praktikudtalelse for 2. 
Praktikperiode 

 
Studerendes navn:   Praktikvejleders navn:  

Studerendes studienr:   Praktikvejleders mail:  

Studerendes klasse:   Praktiksted:  

Uddannelsessted:   Tlf. til praktikvejleder:  

 

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

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

kommunikere og indgå̊ i relationer.  

 

Læringsmål 1 
Vidensmål: Den studerende har viden om 

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

Færdighedsmål: Den studerende kan 

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

Hvad: 

 
 

 

Hvorfor:                                                 

 
 

 

Hvordan (metoder): 

 
 

 

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

Læringsmålets relation til 

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

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

Hvad skal læres for at opfylde 

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

 

 
 

  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

Læringsmål 2 
Vidensmål: Den studerende har viden om 
samspil og interaktion samt relationernes betydning for det 0-5 årige 

barns leg, læring, socialisering, trivsel og udvikling 

Færdighedsmål: Den studerende kan 
skabe nærværende relationer og understøtte det enkelte barns 

udfoldelses- og deltagelsesmuligheder i fællesskabet, 

Hvad: Hvorfor:                                                 Hvordan (metoder): 
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Status på kompetencemål – Anvendes af studerende som forberedelse til statusmøde i samarbejde med praktikvejleder 
Læringsmålets relation til 

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

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

Hvad skal læres for at opfylde 

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

 
 

 

  

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

 

 

 

 

Læringsmål 3 
Vidensmål: Den studerende har viden om 

dialog og professionel kommunikation 
Færdighedsmål: Den studerende kan 

kommunikere nuanceret, præcist og forståeligt med børn, familier og 

kolleger 
Hvad: 

 
 

Hvorfor:                                                 

 
 

Hvordan (metoder): 

 
 

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

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

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

Hvad skal læres for at opfylde 

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

 
 

 

  

Praktikvejleders praktikudtalelse  
Udtalelse om: 1) Hvorledes den studerende har 
arbejdet med læringsmålet og 2) hvorledes den 
studerende kan opfylde kompetencemålet i den 
resterende praktikperiode. 
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Læringsmål 4 
Vidensmål: Den studerende har viden om 

leg, legeteorier og legekulturer 
Færdighedsmål: Den studerende kan 

rammesætte børns leg 
Hvad: 

 

 

Hvorfor:                                                 

 

 
 

Hvordan (metoder): 

 

 

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

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

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

 

 

 

  

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

 

 

Læringsmål 5 
Vidensmål: Den studerende har viden om 

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

Færdighedsmål: Den studerende kan 

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

udfoldelse og 
Hvad: 
 

 

Hvorfor:                                                 
 

 
 

Hvordan (metoder): 
 

 

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

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

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

Hvad skal læres for at opfylde 

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

 

 

 

Læringsmål 6 
Vidensmål: Den studerende har viden om 
omsorg, sundhedsfremmende og forebyggende arbejde og 

Færdighedsmål: Den studerende kan 
tilrettelægge, gennemføre og evaluere indsatser for omsorg, sundhed og 

forebyggelse og 
Hvad: 
 

 

Hvorfor:                                                 
 

 
 

Hvordan (metoder): 
 

 

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

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

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

Hvad skal læres for at opfylde 

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

 
 

 

  

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

 

 

Læringsmål 7 
Vidensmål: Den studerende har viden om 

førstehjælp 
Færdighedsmål: Den studerende kan 

udføre grundlæggende førstehjælp 
Hvad: 
 

 

Hvorfor:                                                 
 

 

 

Hvordan (metoder): 
 

 

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

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

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

Hvad skal læres for at opfylde 

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

 

 
 

  

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

 

 

 

Praktikvejleders generelle 
kommentarer 

 

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

 

 
Dato for udtalelse 

 

 

 

 

 

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? 
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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 er et hus, hvor samarbejde og fleksibilitet vægtes højt. Ved sygdom blandt 

personalet o. lign. prioriteres det, at man hjælper hinanden, så hverdagens rutiner og 

prioriteringer kan opretholdes. 

 

Vores tilgang til vores arbejde er professionel – og personalet arbejder ud fra samme 

værdigrundlag. Vi har fokus på institutionens kultur og dennes betydning for 

udviklingen af vores arbejde.  

 

Som institution skal vi leve op til krav fra flere vinkler. Heriblandt de 

lovgivningsmæssige, Holbæk Kommunes strategier (fx børne- og ungepolitikken), 

forældrenes ønsker, samt institutionens egne visioner og standard.  

Herudover er vi underlagt forskellige ”regelsæt” – fx indsatser ift. børn i udsatte 

positioner.   

 

Som personale bruger vi gerne hinanden på tværs, til sparring af pædagogiske 

udfordringer og problematikker. Det er ligeledes legalt at fremsige sine holdninger 

og synspunkter – alle skal og bør høres. Det skaber udvikling og refleksion at dele 

sine meninger og holdninger med husets øvrige personale.  

Vi forventer at den studerende deltager i denne meningsudveksling. 

Vi som institution, bestræber os på at bruge vores ressourcer på den mest optimale 

og udviklende måde.    

 
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,  

Leg er en vigtig grundsten for læring. Vi prioriterer legen højt – og den kan både 

foregå indenfor og udenfor (vi prioriterer vigtigheden af at være udenfor og lege, 

både i godt vejr og i knap så godt vejr). Børnenes leg kan både være spontan (og 

med selvvalgte venner), eller mere voksenstyret – med bestemt udvikling for øje (fx 

socialt eller motorisk).  

 

Der arbejdes med den styrkede pædagogiske læreplan – som bl.a. bruges til at 

fremme børnenes udvikling – og her er ”leg” og bevægelse et oplagt redskab. 

I det daglige arbejdes der naturligvis også med andre fokusområder, som er 

implementeret i børnenes hverdag. Det kan fx være at vente på tur, fokus på 

selvhjulpenhed, inklusion, relationer, hvordan man taler til hinanden, hvordan man 

behandler hinanden og konfliktløsning. 

Det forventes at den studerende er en aktiv og naturlig del af dette arbejde.  
forandringsprocesser og innovation,  bidrage til udvikling af pædagogisk 

praksis gennem innovative og 

eksperimenterende tiltag,  

Vi er åbne for nye ideer og muligheder – hvis de blot holdes indenfor de rammer 

som vi arbejder indenfor.  

 

Som studerende forventer vi, at du åbenlyst bidrager til udvikling af vores 

pædagogiske praksis.  

At du tager initiativ, er åbenlys undrende og italesætter dine tanker og ideer. 
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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 arbejder ud fra at følge barnets initiativ/interesse/nysgerrighed. Det er ligeledes i 

disse tidspunkter at læring og udvikling særligt sker. 

Vi er ydermere åbne for ideer fra forældre. En sommer havde vi bl.a. en formiddag, 

hvor et barn tog en hest med i børnehaven.  

Personalets (og den studerendes) samarbejde med børn og forældre er en vigtig del 

af vores pædagogiske arbejde!  

 
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  

Vi arbejder ud fra, at læring bedst sker gennem deltagelse.  

Vi sætter individuelle realistiske og udfordrende mål for det enkelte barn –  

med udgangspunkt i barnets niveau. Der er særligt øje på Kompetencehjulet.   

 

Vi sparrer med vores kollegaer – søger gerne ny viden – må gerne spørge  

ind til kollegaers praksis – og reflekterer særligt over vores egen praksis.  

Vi har en forventning om, at den studerende deltager aktivt i dette. 

  
Anbefalet relevant litteratur: 

 

• Den styrkede pædagogiske læreplan. https://emu.dk/sites/default/files/2020-03/7044%20SPL%20Den_styrkede_paedagogiske_laereplan_21_WEB.pdf 

• Skældud af Erik Sigsgaard  

• Girafsprog - empatisk kommunikation i pædagogens arbejde af Bodil Weirsøe 

• Relations- og ressourceorienteret pædagogik – ICDP af Allan Stevn Bach, Berit Bae, Pia Frederiksen, Karsten Hundeide, Mette Høyer, Carina Brøndum 

Leed, Camilla Printz, Nina Wehmeyer & Peter Westmark 

• Læring gennem oplevelse, forståelse og handling. Hilde Hiim og Else Hippe (Den didaktiske relationsmodel) 

• Spædbarnets interpersonelle verden - et psykoanalytisk og udviklingspsykologisk perspektiv af Daniel Stern 

• Holbæk Kommunes Børne- og ungepolitik 
• Sprogpakken.dk 

• Kommunikation og samarbejde - i professionelle relationer af Vibeke Petersen Mads Hermansen & Ole Løw 

• Forstå mig dog! - brugsbog om samspillet mellem børn, forældre og pædagoger af Lene Lind 

 

 

 

Særlige information om 3. praktikperiode 

Arbejdsplan for studerende: 

Hvilke tidsrum skal den studerende forvente at arbejde indenfor. Kan den studerende forvente at arbejde alene? 
Den studerende kan forvente at arbejde i tidsrummet mandag til torsdag kl. 6:15 (pr. 1 maj 5:30) til kl. 16:45 og fredag kl 6:15 (pr. 1 maj 5:30) til kl. 16:15. Den 

studerende vil modtage et mødeskema som svarer til det antal timer som praktikken kræver. Ydermere er der en gang om måneden henholdsvis stuemøde og 

personalemøde, samt institutionens øvrige mødevirksomhed mm. Den studerende deltager i disse, efter aftale med praktikvejlederen. 

 
Den studerendes placering på praktikstedet 

Tilknytning til gruppe/stue/afdeling. 

https://emu.dk/sites/default/files/2020-03/7044%20SPL%20Den_styrkede_paedagogiske_laereplan_21_WEB.pdf
http://www.saxo.com/dk/forfatter/erik-sigsgaard_277958
http://www.saxo.com/dk/forfatter/bodil-weirsoee_4329876
http://www.saxo.com/dk/forfatter/daniel-stern_4662686
http://www.saxo.com/dk/forfatter/vibeke-petersen_4344099
http://www.saxo.com/dk/forfatter/mads-hermansen_1521996
http://www.saxo.com/dk/forfatter/lene-lind_4337458
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Den pædagogstuderende er primært tilknyttet Lærkestuen, som er den ene børnehavestue. På denne stue er der tilknyttet en pædagog på 37 timer ugentligt 

(praktikvejlederen) samt en pædagogmedhjælper på 37 timer ugentligt. 

 
Organisering af praktikvejledning 

Hvordan er praktikvejledningen organiseret og tilrettelagt? 
Hvordan inddrages den studerendes portfolio? 
Der vil blive afsat en time om ugen til vejledning. Der aftales i starten af praktikken, hvor, hvornår og hvordan praktikvejledningerne vil foregå. Kompetencemålene 

mm. inddrages i planlægningen og der findes relevant litteratur/forberedelse til de enkelte vejledninger. 

Refleksioner (nedskrevne) over den pædagogiske praksis skal være et aktivt redskab i vejledningstimerne og skal bruges som et pejlemærke for at opnå 

kompetencemålene. Den studerende er med til at fastsætte dagsordenen.  
 

 

 

 

 Studerendes læringsmål, kompetencemålsstatus og praktikudtalelse for 3. 
Praktikperiode 

 
Studerendes navn:   Praktikvejleders navn:  

Studerendes studienr:   Praktikvejleders mail:  

Studerendes klasse:   Praktiksted:  

Uddannelsessted:   Tlf. til praktikvejleder:  

 

Kompetencemål:  

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

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

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

 

Læringsmål 1 
Vidensmål: Den studerende har viden om samfundsmæssige og 

institutionelle problemstillinger forbundet med pædagogisk arbejde i 
dagtilbud,  

Færdighedsmål: Den studerende kan  

identificere, analysere og vurdere samfundsmæssige rammer og 
institutionskulturens betydning for samarbejde, pædagogisk udvikling og 

kvalitet,  

Hvad: 
 

Hvorfor:                                                 
 

Hvordan (metoder): 
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Status på kompetencemål – Anvendes af studerende som forberedelse til statusmøde, helst i samarbejde med praktikvejleder 

Læringsmålets relation til 

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

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

Hvad skal læres for at opfylde 

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

 

 
 

  

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

 

 

 

Læringsmål 2 
Vidensmål: Den studerende har viden om leg, bevægelse, natur- og 
kulturoplevelser, digitale medier samt skabende aktiviteters betydning for 

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

Færdighedsmål: Den studerende kan 
udvikle det fysiske, psykiske, sociale og æstetiske børnemiljø,  

Hvad: 
 

 

Hvorfor:                                                 
 

 

 

Hvordan (metoder): 
 

 

 

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

Læringsmålets relation til 

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

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

Hvad skal læres for at opfylde 

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

 
 

 

  

Praktikvejleders praktikudtalelse  
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 3 
Vidensmål: Den studerende har viden om forandringsprocesser og 

innovation,  

Færdighedsmål: Den studerende kan 

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

Hvad: 

 
 

Hvorfor:                                                 

 
 

Hvordan (metoder): 

 
 

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

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

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

 

 

 

  

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

 

 

 

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

forældres perspektiv i udviklings- og forandringsprocesser,  

Færdighedsmål: Den studerende kan 

inddrage børn og forældres ideer og kreativitet som en del af 
pædagogiske udviklings- og forandringsprocesser,  

Hvad: 

 
 

Hvorfor:                                                 

 
 

Hvordan (metoder): 

 
 

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

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

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

 

 

 

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

evaluering, og  

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

viden gennem deltagelse, systematisk erfaringsopsamling og refleksion 

over pædagogisk praksis og  

Hvad: 

 
 

Hvorfor:                                                 

 
 

 

Hvordan (metoder): 

 
 

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

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

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

 

 

 

  

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

 

 

 

 

Praktikvejleders generelle 
kommentarer 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 


