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PRAKTIKBESKRIVELSE 

Dagtilbudspædagogik anden og tredje praktikperiode 
2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014 

 

Praktikbeskrivelsen består af 2 hoveddele: 

A. Beskrivelse af praktikstedet 

B. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode. Specialiseringsmuligheder for Dagtilbudspædagogik, herunder 

studerendes læringsmål og praktikvejleders praktikudtalelse 
 

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

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

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

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

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

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

videregives til professionshøjskolen). 

 

A. Beskrivelse af praktikstedet 

 Skriv i de hvide felter nedenfor 

Institutionens navn: Idrætsbørnehuset Tusenfryd 

Adresse: Tusebyvej 16A-B, 4300 Holbæk 

Tlf.: 72367440 

E-mailadresse: angrq@holb.dk 

Hjemmesideadresse:  

Åbningstider: 6.30-17/16.30 fredag 

Institutionsleder: Anna Granquist 



 

Praktikbeskrivelse Professionshøjskolen Absalon. 2. Udgave Pædagoguddannelsen 2014. Specialisering Dagtilbudspædagogik 2. & 3. Praktik. Udarbejdet 20. februar 2015/Rev. 17.1.2018 

 

Specialiseringsmuligheder på praktikstedet: 

For hurtigt overblik, sæt kryds ved de specialiseringsmuligheder, 

der er på praktikstedet. 

Dagtilbudspædagogik  x 

Skole- og fritidspædagogik  

Social- og specialpædagogik  

Fysiske rammer, ude og inde: 

Faciliteter (herunder faciliteter i lokalområdet). 
Vi er en integreret institution med 2 vuggestuegrupper og 3 børnehave 

grupper, der er fordelt i 2 huse. Børnehuset har 3 legepladser.  

Vi ligger tæt på skolen og bruger gerne deres legeplads, fodboldbaner og 

multihal. I Tuse er der gode muligheder for at gå på ture i nærområdet, der er 

en gammel æbleplantage og legepladser i villaområderne som flittigt bruges. 

Antal børn/unge/voksne: Ca 100 børnehavebørn og 36 vuggestuebørn 

Aldersgruppe: 0-6 år 

Beskrivelse af målgruppen:  

Indsatsområder/aktuelle projekter:  

Arbejdsmetoder: 

Beskrivelse af institutionens foretrukne pædagogiske metoder og 

begrundelser herfor. 

Vi er en idrætsinstitution under DIF. Vi mener, at glade børn lærer bedst og 

vi er meget bevidste om at ”krop imitere krop” Derfor er der en forventning 

til, at man som voksen er bevidst om hvilke signaler vi sender via kroppen. 

Børn lærer via leg og vi er meget bevidste om at der skal være tid og rum for 

leg. Et andet mantra vi bruger er ”kroppen husker” og vi er bevidste om at 

børn lærer på forskellige måder. 

Tværprofessionelt samarbejde: 

Faggrupper som institutionen samarbejder med. 
Vi arbejder samme med børneindsatsen som omhandler: talehøre konsulenter, 

fysioterapeut, ergoterapeut, psykolog, resourcepædagog og andre 

fagpersoner. 

Vi har mulighed for KF en gang månedligt, hvor vi har sparring med en 

psykolog om aktuelle problemstillinger ang. børn. 

Personalegruppens sammensætning: 12 pædagoger, 3 pædagogiske assistenter, 9 medhjælpere   

Praktikvejleders kvalifikationer: Praktikvejleder kursus (2 dages kursus)  

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

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

forskellige kvalifikationer. 

Andet/andre uddannelser 
 

Forbesøgets tilrettelæggelse: 

Hvorledes inddrager praktikstedet flg. i forbesøget? 

• Den studerendes forberedelse til forbesøget 

• Dialog om praktikbeskrivelsen og uddannelsesplan 

• Dialog om gensidige forventninger inden praktikkens start 

• Introduktion til praktikstedet 

• Straffe- og børneattest, tavshedspligt, ansættelsesbrev til 

lønnede praktikker m.v. 

• Praktikstedets forventninger til den studerende 

• Drøftelsen af videns-, færdigheds og kompetencemål samt 

uddannelsesplan og formulering af læringsmål 

• Den studerendes mødeplan 

Til forbesøget er der rundvisning i institutionen og der hilses på vejleder og 

pædagogisk leder. 

Der fortælles en smule om idrætspædagogikken og det forventes at den 

studerende sætter sig ind i hvad denne metode indebærer gerne til praktikstart 

ellers snakkes der om dettes til vejledning. 

Der indhentes straffe- og børneattest og en tavshedserklæring udfyldes. 

Mødeplan sendes ca 1 uge/14 dage før praktikstart.  

Hvis den studerende har særlige ønsker til mødetider og lign. prøves der så 

vidt muligt at tages hensyn- men det kan ikke garanteres. 

 

Planlægning af de første dage på praktikstedet: 

• Introduktion til institutionen, hverdagens organisering og 

stedets kultur. 

De første 2 dage er man så vidt muligt ”føl” på stuen. Det er vigtigt at man 

som studerende er nysgerrig på praksis og stiller spørgsmål til det man ser og 

oplever. Det er helt legalt at stille spørgsmål. 

Organisering af kontakt til professionshøjskolen i forbindelse 

med: 

• praktikudtalelse 

• Afsluttende prøve 

Uddyb, hvordan praktikstedet forholder sig, hvis der er 

bekymring/problemer i praktikforløbet. 

Vejleder uploader praktikudtagelse på praktikportalen og er deltager i 

afsluttende prøve. 

Vi vil altid være i åben dialog med den studerende med henblik på hvordan 

praktikken forløber. Hvis der opstår en bekymring vil den studerende blive 

informeret først, inden der eventuelt rettes henvendelse til Absalon 

Dato for sidste revidering: 20/8-19 
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B. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode 

a) Dagtilbudspædagogik 
 

Dagtilbudspædagogik 2. Praktikperiode 
Kompetenceområde: Relationer og kommunikation 

Området retter sig mod relationer, samspil og kommunikation i pædagogisk praksis med 0-5-årige børn, herunder betydningen af børns forskellige 

livsbetingelser for trivsel, relationer og kommunikation. 

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

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

kommunikere og indgå i relationer. 

Vidensmål: 
Den studerende har viden 

om…. 

Færdighedsmål: 
Den studerende kan….. 

Hvordan afspejler videns- og færdighedsmålene sig i praksis? 
Hvilke læringsmuligheder tilbyder vi? 

Hvordan understøtter vi den studerendes læring? 
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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 meget bevidst med den anerkendende tilgang til barnet. 

Vores kerneopgave er at skabe rammer for optimal læring, trivsel og 

udvikling hos det enkelte barn og børnegruppen.  

Aktiviteterne tager udgangspunkt i aldersgruppe og 

børnesammensætning således at det enkelte barns forudsætninger 

indtænkes og respekteres. 

- Den studerende skal gøre sig bevidst om både den verbale 

kommunikation og den nonverbale kommunikation. 
samspil og interaktion samt 

relationernes betydning for det 0-5 

årige barns leg, læring, socialisering, 

trivsel og udvikling,  

skabe nærværende relationer og 

understøtte det enkelte barns 

udfoldelses- og 

deltagelsesmuligheder i fællesskabet,  

- Vi arbejder inkluderende og ud fra det værdigsæt at alle er en vigtig 

og uundværlig del af fællesskabet. 

- Den studerende har gennem forskellige pædagogiske og 

idrætspædagogiske aktiviteter, såsom ture, planlagte lege, dialogiske 

læsning, måltidet og lign mulighed for at indgå aktivt i relations 

arbejdet med både børn og kollegaer 

- Det er vigtigt, at man er opmærksom på det pædagogiske 

læringsrum ift. børns leg, hvornår er det bedst at ”gå foran, ved siden 

af og bagved barnet” for på den måde bedst muligt at hjælpe det 

enkelte barn ind i legefælleskabet.  
dialog og professionel 

kommunikation,  
kommunikere nuanceret, præcist og 

forståeligt med børn, familier og 

kolleger,  

- Vores kommunikative tilgang er anerkendende -både når det gælder 

børn, forældre, kollegaer og andre samarbejdspartnere.  

- Kommunikationen foregår følgelig på flere niveauer, og den 

studerende får mulighed for både mundtligt og skriftligt at øve sig på 

en vedkommende og hensigtsmæssige kommunikation i samværet 

med børn, forældre. Kollegaer og eksterne samarbejdspartnere.  

- Kommunikation foregår både verbalt og nonverbalt og det er vigtigt 

at vi er opmærksomme på begge dele. 

- Vi er en diskussionslysten personalegruppe, som via faglige 

diskussioner bruger hinanden til faglig sparring og faglig udvikling. 
leg, legeteorier og legekulturer,  rammesætte børns leg,  - Børn lærer via leg- det er gennem denne at børn lærer og udvikler 

sig. Det er derfor vores opgave at skabe rammer og mulighed for gode 

lege og skabe gode legefællesskaber. Dette sker både gennem aktiv og 

passiv deltagelse. Ved passivdeltagelse er det vigtigt at den voksne 

indtager en observerende rolle. 



 

Praktikbeskrivelse Professionshøjskolen Absalon. 2. Udgave Pædagoguddannelsen 2014. Specialisering Dagtilbudspædagogik 2. & 3. Praktik. Udarbejdet 20. februar 2015/Rev. 17.1.2018 

 

kropslig, kreativ, musisk og æstetisk 

læring og udfoldelse i pædagogisk 

praksis og  

målsætte, tilrettelægge og evaluere 

pædagogiske aktiviteter og generelt 

motivere og understøtte børns leg og 

æstetiske, musiske og kropslige 

udfoldelse og  

- Tusenfryd er en idrætsinstitution og idrætspædagogikken bruges 

som en metode til udvikling og læring hos det enkelte barn. Vi 

arbejder meget med at ”kroppen husker” og at ”krop imitere krop” 

- vha læringsmål tilrettelægges og evalueres aktiviteter -brug evt 

SMTTE 
omsorg, sundhedsfremmende og 

forebyggende arbejde.  

tilrettelægge, gennemføre og 

evaluere indsatser for omsorg, 

sundhed og forebyggelse.  

- I Tusenfryd er der madordning og måltidet ses som en pædagogisk 

aktivitet, hvor vi rammesætter ”det gode måltid” vha. god stemning 

og snak om maden. Vi går foran som rollemodeller og spiser et 

pædagogisk måltid sammen med børnene. 

Vi har endvidere faste rutiner v. bla. Toiletbesøg og håndvask. 

De børn, der skal sove, har faste rutiner og det er så vidt muligt de 

samme par voksne som putter- så der skabes ro og tryghed for 

børnene. 
førstehjælp.  udføre grundlæggende førstehjælp.  Deltage i 1. hjælpskurset. Det er et lovkrav at personalet hver 2. år 

deltager i et opfølgende 1.hjælpskursus 
Anbefalet relevant litteratur: pædagogisk idræt i vuggestue og børnehave 
                                                Anderkendende tilgang – Berit Bae 

                                                Det store blandt de små – børn venskaber 
  

Særlige information om 2. praktikperiode 

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

Åbningstiden er kl. 6.30-17.00/16.30fredag. Den studerende indgår i normeringen og kan forvente have både tidlige og sene vagter. 

Den studerende kan være alene med børnegruppen i kortere varighed og stå alene med ansvaret for en lillegruppe ved aktiviteter og lign 

 

 
Den studerendes placering på praktikstedet. 

Tilknytning til gruppe/stue/afdeling. 

Børnehaven - Springerne 

 
Organisering af praktikvejledning. 
Hvordan er praktikvejledningen organiseret og tilrettelagt? 

Hvordan inddrages den studerendes portfolio? 

Der er afsat 1 times vejledning/ugen og denne er fastlagt i skemaet. Ved ferie, sygdom og lign. prøves der at findes en erstatnings 

vejledningstime, men dette kan ikke garanteres. 
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Den studerende forbereder en dagsorden. 

Det forventes at den studerende giver vejleder tilladelse til portfolio. Denne kan inddrages i vejledningen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 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 

Hvad: 
 

 

Hvorfor:                                                 
 

 

Hvordan (metoder): 
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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 3 

Hvad: 

 

 

Hvorfor:                                                 

 

 

Hvordan (metoder): 

 

 

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 

Hvad: 
 

 

Hvorfor:                                                 
 

 
 

Hvordan (metoder): 
 

 

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 

Hvad: 
 

 

Hvorfor:                                                 
 

 
 

Hvordan (metoder): 
 

 

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 

Hvad: Hvorfor:                                                 Hvordan (metoder): 
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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 7 

Hvad: 
 

 

Hvorfor:                                                 
 

 
 

Hvordan (metoder): 
 

 

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

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

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

Vidensmål: 

Den studerende har viden 
om…. 

Færdighedsmål: 

Den studerende kan….. 

Hvordan afspejler videns- og færdighedsmålene sig i praksis? 

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

samfundsmæssige og institutionelle 

problemstillinger forbundet med 

pædagogisk arbejde i dagtilbud,  

identificere, analysere og vurdere 

samfundsmæssige rammer og 

institutionskulturens betydning for 

samarbejde, pædagogisk udvikling 

og kvalitet,  

Vi vægter en professionel tilgang til vores pædagogiskearbejde ud fra 

de givne rammer og ressourcer. 

Vi er en stor personalegruppe, som arbejder forskelligt, men ud fra et 

fælles værdigrundlag. Vi sparrer og udvikler os gennem diskussioner 

og meningsudvekslinger. Det forventes at den studerende er 

deltagende i disse 

 
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,  
Børn lærer gennem leg; derfor er det vores opgave at skabe de 

optimale rammer og læringsmiljø til dette. Det være sig idet fysiske 

rum, som gerne må være fleksibelt og mobilt alt efter behov og det 

være sig i rum der bærer præg af en god stemning, hvor der er ”rum” 

for dannelse, læring, trivsel og udvikling. 

Det forventes at den studerende byder ind med forslag og idéer, der 

tager afsæt i den studerendes professionelle identitet. 
forandringsprocesser og innovation,  bidrage til udvikling af pædagogisk 

praksis gennem innovative og 

eksperimenterende tiltag,  

Det pædagogiske fag fordrer til omstillingsparathed og nytækning. I 

Tusenfryd er der sjældent noget der er som ”det plejer”. Det er netop 

gennem lysten og viljen til det foranderlige, der skabes mulighed for 

personalets professionelle udvikling. 

Det forventes at den studerende tager del i den omskiftelige hverdag 

med en positiv indstilling 
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 er altid i en åben tillidsfuld dialog med forældre, da vi mener at 

samarbejde mellem forældre og personale er en forudsætning for 

barnets, dannelse, læring, trivsel og udvikling. 

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  

I Tusenfryd arbejder vi pt med aktionslæring ift de nye styrkede 

læreplaner. Vi planlægger aktioner ud fra et forundringspunkt 

omhandlende vores frokost. 
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I praktikken forventes det at den studerende bruger en eller flere  

didaktiske modeller, til at målsætte, planlægge, gennemføre og 

evaluere pædagogiske aktiviteter og pædagogisk praksis. 
Anbefalet relevant litteratur: 

 

 

Særlige information om 3. praktikperiode 

Arbejdsplan for studerende: 

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

Åbningstiden er kl. 6.30-17.00/16.30fredag. Den studerende indgår i normeringen og kan forvente have både tidlige og sene vagter. 

Den studerende kan være alene med børnegruppen i kortere varighed og stå alene med ansvaret for en lillegruppe ved aktiviteter og lign 

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

I børnehaven - Springerne 

 

 
Organisering af praktikvejledning. 

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

Der er afsat 1 times vejledning/ugen og denne er fastlagt i skemaet. Ved ferie, sygdom og lign. prøves der at findes en erstatnings 

vejledningstime, men dette kan ikke garanteres. 
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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 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 

Hvad: 
 

 

Hvorfor:                                                 
 

 

 

Hvordan (metoder): 
 

 

 

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 

Hvad: 
 

 

Hvorfor:                                                 
 

 
 

Hvordan (metoder): 
 

 
 

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

 

 
Læringsmål 4 

Hvad: 

 
 

Hvorfor:                                                 

 
 

 

Hvordan (metoder): 

 
 

 

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 

Hvad: 

 
 

Hvorfor:                                                 

 
 

 

Hvordan (metoder): 

 
 

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 

 
 

 

 


