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PRAKTIKBESKRIVELSE 
2. udgave - Pædagoguddannelsen 2019 

 

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 Elverbo, Distrikt Katrinedal 

Adresse: Ledegårdsvej 15, 4520 Svinninge 

Tlf.: 72368270 

E-mailadresse: pjw@holb.dk 

Hjemmesideadresse: Katrinedal.holbaek.dk 

Åbningstider: Mandag til torsdag 6:15-16:45 og fredag 6:15-16:15 

Institutionsleder: 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:pjw@holb.dk
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Social- og specialpædagogik  

Fysiske rammer, ude og inde: 

Faciliteter (herunder faciliteter i lokalområdet). 
I huset er der en vuggestue gruppe og to børnehave grupper 

Børnehaven har en stor dejlig stor legeplads, hvor vi lægger vægt på meget 

fysisk udfoldelse. Vuggestuens legeplads er et afgrænset område op til 

børnehavens legeplads. Det er lukket med blomsterkasser, så børnene kan 

følge med hvad der sker på den anden side. 

Vi bruger meget nærområdets faciliteter som er skov, sø, legepladser, 

bibliotek og åen. 

Antal børn/unge/voksne: Vuggestuen har 12 børn, der er tilknyttet 3 voksne 

Børnehaven har to stuer af 20 børn, der er 5 voksne 

Aldersgruppe: 0-6 år 

Beskrivelse af målgruppen: Integreret institution med børn fra nærområdet. 

Indsatsområder/aktuelle projekter: I institutionen er arbejder vi med: 

ICDP certificeret.  

Aktionslæring og narrative dokumentations metode. 

Kompetencehjul, kompetenceprofil på børnene.  

Alle medarbejderne er certificeret som DGI-børnehave - idræts, leg og 

bevægelse. 

Arbejdsmetoder: 

Beskrivelse af institutionens foretrukne pædagogiske metoder og 

begrundelser herfor. 

Vores pædagogiske udgangspunkt er den anerkendende pædagogik. 

Anerkendende pædagogik er et livssyn, hvor respekt for ens medmennesker og 

den verden vi lever i, er udgangspunkt for vores handlinger. 

I vores pædagogiske arbejde er det vigtigt at arbejde med barneperspektivet 

for at skabe udvikling. Det betyder, at vi som voksne skal respektere barnet 

ved at lytte og anerkende det og dets handlinger.  

Når barnet bliver set, hørt og anerkendt, føler barnet sig værdsat og får lyst til 

forsat at udforske verden.  

Barnets selvværd styrkes ved at anerkende dets handlinger og ikke personen 

eller aktiviteten. 

Vi arbejder med de nye styrkedede læreplaner, de 9 grundtemaer og 

evalueringskulturen. 
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Tværprofessionelt samarbejde: 

Faggrupper som institutionen samarbejder med. 
Når vi har børn i udfordringer af en eller anden form, samarbejder vi med 

Børneindsatsen der råder over psykolog, talepædagog, sundhedsplejerske, 

ressourcepædagog og osv. 

Personalegruppens sammensætning: 1 distrikts leder, 1 daglig pædagogisk leder, 4 pædagoger, 1 pa  og 3  

medhjælpere. 

Praktikvejleders kvalifikationer: 

Hvis der er flere vejledere sættes antal ud for de forskellige 

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

forskellige kvalifikationer. 

Praktikvejleder kursus (2 dages kursus)  

Praktikvejlederuddannelse (6-8 ugers uddannelsesforløb på diplomniveau) X 

Andet/andre uddannelser  

Forbesøgets tilrettelæggelse: 

Hvorledes inddrager praktikstedet flg. i forbesøget? 

• Den studerendes forberedelse til forbesøget 

• Dialog om praktikbeskrivelsen og uddannelsesplan 

• Dialog om gensidige forventninger inden praktikkens start 

• Introduktion til praktikstedet 

• Straffe- og børneattest, tavshedspligt, ansættelsesbrev til 

lønnede praktikker m.v. 

• Praktikstedets forventninger til den studerende 

• Drøftelsen af videns-, færdigheds og kompetencemål samt 

uddannelsesplan og formulering af læringsmål 

• Den studerendes mødeplan 

Den studerende skal gå ind på hjemmesiden Katrinedal.holbaek.dk, søg på 

Elverbo og læse om os, dagens og årets gang. 

  

Den studerende ringer og aftaler tid for en rundvisning. På dagen bliver den 

studerende vist rundt i institutionen og får information om dagligdagen. 

  

Der vil blive afstemt forventninger mellem den studerende og praktikstedet.  

  

Dialog omkring mødeplan og mødetid til den første dag. Kommunen har 19 

lukkedage fordelt over et år, så du som studerende skal tage et valg om ferie, 

deltage i nødpasning eller optjene til disse. 

  

Der bliver udleveret Straffe- og børneattest, tavshedspligt erklæring, som 

underskrives. 

  

Institutionen forventer at den studerende er engageret dvs. møder til tiden, 

deltager i hverdagen og overholder aftaler. At møde velforberedte til 

vejledning. Laver små praksis fortællinger, observationer, videoklip mm. i 

portfoioen. Det er vigtigt at vi i fællesskab finder teori på praksis. Den 

studerende deltager i de personale – og stuemøder der er.  

Planlægning af de første dage på praktikstedet: 

• Introduktion til institutionen, hverdagens organisering og 

stedets kultur. 

Den studerende får mulighed for at følge dagens gang på Troldestuen og 

dermed få indblik i husets hverdag. 
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Det er vigtigt i arbejdet med børn ar give sig tid til at skabe nogle gode 

relationer. Dette gøres fx ved at være nærværende, se hvad børnene er optaget 

af og følge deres spor. 

  

Det er vigtigt, at den studerende præsenterer sig over for forældrene. 

Organisering af kontakt til professionshøjskolen i forbindelse 

med: 

• praktikudtalelse 

• Afsluttende prøve 

Uddyb, hvordan praktikstedet forholder sig, hvis der er 

bekymring/problemer i praktikforløbet. 

Intuitionen vil i samarbejde med den studerende guide, vejlede og reflektere 

over den studerendes praksis. 

  

Det er vigtig fra start af at den studerende er bevidst om sine kompetence-, 

viden- og færdighedsmål. 

  

Portfolio. 

  

Vi præsenterer dig for læringssituationer og refleksionsrum. 

Der er tale om en løbende gensidig proces, hvor du forventes at bidrage til, at 

vi kan hjælpe dig – dermed kan du også forvente, at vi vil bestræbe os på at 

tilpasse vores bidrag til, at vi kan hjælpe dig – dermed kan du også forvente, at 

vi vil bestræbe os på at tilpasse vores bidrag på bedste vis til dit behov under 

uddannelsesperioden.  

  

Til vejledningen vil du blive mødt med refleksionsspørgsmål og feedback fra 

din vejleder. Sammen følger I op på praktikmålene og arbejdet med disse. Du 

kan derfor forvente at være orienteret omkring praktikkens forløb fra start til 

slut.  

  

Praktikudtalelsen dokumenterer, hvordan vi som praktiksted vurderer, at du 

arbejder med dine mål under praktikken. Derfor er det også for sent at 

påbegynde arbejdet her! Udtalelsen bør give mulighed for at justere lidt, hvor 

det er nødvendigt samt kan tjene som godt afsæt til den afsluttende prøve.  

  

Hvis vi oplever, at praktikken ikke forløber som ventet, vil vi straks orientere 

dig og invitere til en dialog omkring det videre forløb. Som studerende kan du 
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inddrage / kontakte leder, såfremt du oplever behov for det. Såfremt du/vi 

skønner det nødvendigt kontaktes uddannelsesinstitutionen, så vi sammen kan 

finde en god løsning på den givne udfordring. 

Dato for sidste revidering: Efterår 2019 

 

 

B. Uddannelsesplan for første praktikperiode 
Tema: Pædagogens praksis 

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

praksis på praktikstedet, herunder vurdere egne læreprocesser i praksis. 

Vidensmål: Den studerende 
har viden om…… 

Færdighedsmål: Den studerende 
kan….. 

Hvordan afspejler videns- og færdighedsmålene sig i pædagogernes praksis? 

Hvilke læringsmuligheder tilbyder vi ift. videns- og færdighedsmålene? 

Hvordan understøtter vi den studerendes læring indenfor dette? 

praktikstedets målgrupper samt 

praktikstedets pædagogiske og 

samfundsmæssige opgaver, 

anvende viden om praktikstedets 

samfundsmæssige 

opgaver i tilrettelæggelsen af det 

pædagogiske arbejde, 

Vi har børn fra nærmiljøer, det er vigtigt for os at alle børn skal 

blive en del af et fællesskab. 

Du vil være en del af et team og få mulighed for at få indsigt i og 

tilegne sig viden og erfaring. 

Deltage i og udføre pædagogiske aktiviteter. Planlægge, udføre og 

evaluere 

pædagogiske aktiviteter. 

målsætning, tilrettelæggelse og 

organisering af pædagogisk 

praksis, herunder om pædagogiske 

metoders effekter, 

målsætte, tilrettelægge, gennemføre og 

evaluere pædagogisk praksis med 

inddragelse af viden om effekten af 

forskellige pædagogiske metoder, 

Den studerende skal deltage i børnehusets dagligdag, de 

pædagogiske planlagte aktiviteter og reflektere over husets 

pædagogiske praksis.  

Den studerende skal tage udgangspunkt i de 6 læreplanstemaer, 

børnenes behov og egne interesser, når der skal planlægges et 

pædagogisk forløb. 

I hele huset har vi fokus på selvhjulpenhed, trivsel og læring. 

evaluerings-, undersøgelses- og 

dokumentationsformer,  

dokumentere og evaluere egen deltagelse i 

pædagogisk praksis, herunder reflektere 

over kvaliteten i egne læreprocesser,  

Den studerende præsenteres for forskellige dokumentations- og 

evalueringsformer fx praksisfortællinger, fotodokumentation, Ipad. 

såvel den sundhedsmæssige som 

den dannelsesmæssige 

anvende viden om sundhed og 

sundhedsfremme i tilrettelæggelsen af det 
Vi har generelt fokus på god hygiejne.  
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betydning af sunde madvaner, 

måltidskultur, hygiejne og 

indeklima. 

pædagogiske arbejde. Vi har fokus på, at spisesituationen bliver en god oplevelse dvs 

ro, hygge snakker så barnet får spist sin madpakke. 

 
 

Anbefalet litteratur:   
Når den studerende har udarbejdet en plan for sine læringsmål, vil vi på vejledning finde forskellige litteratur der er relevant, både noget 

der er læst på seminariet og ny teori. 

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 en arbejdstid inden for institutionernes åbningstid, samt deltage i et månedligt personale- og stuemøder om 

aftenen.  

Den studerende kan opleve at være alene i kortere perioder på stuen. 
Den studerendes placering på praktikstedet 

Tilknytning til gruppe/stue/afdeling. 

Den studerende vil være tilknytter børnehaven, da det er Troldestuen som vejlederen er på. Stuen er der børn fra 3-6 år 
Organisering af praktikvejledning 

Hvordan er praktikvejledningen organiseret og tilrettelagt? 

Hvordan inddrages den studerendes portfolio? 

Vi afholder 1 times vejledning om ugen. Her får den studerende tid til at diskutere mål, metoder og teori med praktikvejlederen.  

Den studerende laver dagsorden og i fællesskab laves handleplan i forhold til læringsmål. 

Vi forventer, at portfolioen er tilgængelig for praktikvejlederen og bliver brugt i vejledningstimerne. 

 

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. 
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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. 

 
 

 

 

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. 
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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 

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

 

 
Dato for udtalelse 

 

 

 

 

 


