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PRAKTIKBESKRIVELSE 
2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014 

 

Praktikbeskrivelsen består af 2 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 Smørblomsten 

Adresse: Jens Baggesensgade 12, 4220 Korsør 

Tlf.: 24960610 

E-mailadresse: jsand@slagelse.dk 

Hjemmesideadresse: www.slagelse.dk/smoerblomsten 

Åbningstider: Man.-tors. 6.00-17.00 og Fre. 6.00-16.00 

Institutionsleder: Jeannette Steenfeldt Andersen 

Specialiseringsmuligheder på praktikstedet: 

For hurtigt overblik, sæt kryds ved de specialiseringsmuligheder, 

der er på praktikstedet. 

Dagtilbudspædagogik  X 

Skole- og fritidspædagogik  
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Social- og specialpædagogik  

Fysiske rammer, ude og inde: 

Faciliteter (herunder faciliteter i lokalområdet). 
Børnehuset Smørblomsten er en integreret institution med plads til ca. 65 

børn i alderen 0-6 år. Der er en børnegruppe med børn i alderen 0-2 år 

(Larverne) to børnegrupper med børn i alderen 2-4 år (Musene) og (Sneglene) 

og en børnegruppe med børn i alderen 5-6 år (Uglerne). 

 

Smørblomsten er et gulpudset hus i to etager. Stueetagen er opdelt med to 

børnegrupper (Larver og Mus), et alrum med adgang til køkken, legeplads og 

krybberum. Fra alrummet er der en trappe til 1. salen. 1. salen er opdelt med 

en børnegruppe (Uglerne), kontor, soverum, personalerum, toiletter og depot. 

 

Smørblomsten har en stor legeplads, som vi benytter flittigt året rundt i al 

slags vejr. 

 

Vi ligger tæt på skov, strand, havn, centrum af Korsør, Fæstningen, 

Glasværket, Kløverhaven samt bibliotek.  

Antal børn/unge/voksne: Ca. 65 børn. 

Aldersgruppe: 0-6 år. Integreret daginstitution. 

Beskrivelse af målgruppen: Den studerende vil være tilknyttet Musene, hvor børnene er 2-4 år.  

På vores hjemmeside fremgår mål og visioner for hele huset herunder også 

for Musene. Vi arbejder stueopdelt, men bestræber os samtidig på et tæt 

samarbejde stuerne imellem, så huset fremstår som en helhed og ikke flere 

forskellige enheder. Dette gør også, at vi på tværs af stuerne kan gøre brug af 

hinandens kompetencer og kvalifikationer. Den studerende vil opleve 

vigtigheden af at kunne samarbejde på tværs af stuerne, og opnå et indblik i 

det at arbejde i en integreret institution. Den studerende vil ikke som 

udgangspunkt pendle imellem stuerne, hvilke dog i meget sjældne tilfælde 

kan blive en logistisk nødvendighed. 

Indsatsområder/aktuelle projekter: I Smørblomsten arbejder vi for og understøtter udviklingen af et godt 

almindeligt børnehus. 
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Den gode medarbejder i Smørblomsten:  

- Er anerkendende overfor børn, forældre og kollegaer. 

- Udviser empati og forstår at gøre børnene vigtige for fællesskabet. 

- Respekterer i ord og handling børns forskelligheder og ressourcer. 

- Er aktiv, viser nærvær, er imødekommende, er glad og udviser 

begejstring. 

- Kan skabe trygge rammer for børnene i form af struktur, 

forudsigelighed og tydelighed. 

- Er en god teamspiller, der viser respekt overfor kollegaernes arbejde, 

er fleksibelt indstillet og giver plads til andre. 

- Er god i relationen og er omsorgsfuld. 

- Optræder didaktisk kompetent og er fagligt bevidst. 

- Viser et fagligt engagement, går foran som rollemodel, tager imod 

kollegaernes hjælp og stiller sine kompetencer til rådighed for 

kollegaerne. 

Arbejdsmetoder: 

Beskrivelse af institutionens foretrukne pædagogiske metoder og 

begrundelser herfor. 

Vi har i Smørblomsten valgt, ud fra bestyrelsens og egne ønsker, at samle 

vores målsætning i fem nøgleord: Trivsel, oplevelser/aktiviteter, udvikling 

gennem leg, social udvikling og individuelle behov. 

Vi arbejder med den digitale dokumentationsform Pædagogiske læreplaner, 

KIDS, Analysecirklen, God praksis, Vækstmodellen, Læseleg, Barnets 

reform og handleguiden.  

Tværprofessionelt samarbejde: 

Faggrupper som institutionen samarbejder med. 
Vi samarbejder med en bred gruppe af fagpersoner såsom talepædagog, 

psykologer, motorikkonsulent, inklusionspædagoger, sagsbehandlere og 

sundhedsplejersken. Vi deltager ligeledes i tværfagligt forum. 

Personalegruppens sammensætning: Der er ansat syv pædagoger og tre medhjælpere. En leder, en studerende til to 

samt diverse praktikanter. Heraf er to af pædagogerne fungerende 

praktikvejledere. Den ene er hos Musene og den anden er hos Larverne. 

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) 1 

Praktikvejlederuddannelse (6-8 ugers uddannelsesforløb på diplomniveau) 1 

Andet/andre uddannelser  
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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 

Der vil typisk være afsat en time til det aftalte forbesøg. Her bliver den 

studerende taget imod af sin vejleder. Den studerende vil blive vist 

rundt i huset, og kommer til at hilse på de øvrige personaler, der er til stede 

den pågældende dag. 

Dernæst bliver den studerende introduceret i praktikstedet ud fra 

virksomhedsbeskrivelse, uddannelsesplan, læreplan samt virksomhedsaftale. 

Det forventes, at den studerende inden besøget har orienteret sig på vores 

hjemmeside, og læst relevante dokumenter. Den studerende får udleveret en 

årsplan samt personalehåndbog, hvor praktiske informationer gennemgås. 

Vi forventer, at den studerende medbringer sin port folio. Denne gennemgås i 

fællesskab, og i denne forbindelse vil vi også tale om gensidige forventninger 

for praktikken. Vi vil drøfte den studerendes målformulering samt foreløbige 

læringsmål. Herunder også snak om de muligheder, der er i institutionen. Det 

kan her drøftes hvorvidt der er behov for at lave en 

decidereundervisningsplan i samråd med den studerende.  

Som vejledere er vi bevidste om, at den personlige forudsætning for læring er 

forskellig og dette er vigtig at holde sig for øje, når læringen skal 

tilrettelægges. Vi kan som vejledere ikke lære nogen noget, men vi kan 

hjælpe til at den studerende selv lærer sig noget. 

Afslutningsvis udfyldes der praktiske papirer i forbindelse med ansættelsen, 

og der aftales nærmere angående mødetider og eventuelle ferieønsker. Der vil 

her også være en kort orientering omkring årsnorm. Første dag du møder, 

skal du medbringe en beskrivelse af dig selv med billede til ophæng på 

stuernes informationstavler. 

Planlægning af de første dage på praktikstedet: 

 Introduktion til institutionen, hverdagens organisering og 

stedets kultur. 

Den første periode af praktikken vil der være en opfølgning på den 

studerendes forbesøg. Der vil ligeledes være skærpet fokus på 

kompetencemål, vidensmål og færdighedsmål således, at den studerendes 

endelige læringsmål kan formuleres. Der vil kunne forventes ca. 1 times 

vejledning om ugen. Den studerende har ansvaret for indhold. 

Organisering af kontakt til professionshøjskolen i forbindelse 

med: 

 praktikudtalelse 

 Afsluttende prøve 

2/3 udtalelsen foregår via Skype. Her deltager den studerende, studievejleder 

samt praktikvejleder. Forud for samtalen drøftes indhold til en vejledning, så 

den studerende er forberedt. Til afsluttende prøve tages der udgangspunkt i 
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Uddyb, hvordan praktikstedet forholder sig, hvis der er 

bekymring/problemer i praktikforløbet. 
den studerendes port folio. Denne drøftes løbende til vejledning. Vi bestræber 

os på hele tiden at være i god dialog med den studerende omkring dennes 

uddannelsesudbytte. Dette sikrer, at alle parter bliver opmærksomme på 

eventuelle bekymringer/problemer, så der kan arbejdes hermed. Skulle der 

alligevel opstå betænkeligheder omkring den studerendes læringsudbytte, 

tager vi en mere konkret og direkte snak med den studerende, hvor vi drøfter 

mulighederne for den resterende del af praktikken. I sidste ende kontaktes 

uddannelsesinstitutionen.  

Dato for sidste revidering:  

 

 

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, 

Målgruppen er børn i alderen 0 til 4 år. Denne studerende skal stifte bekendtskab 

til institutionens verden og indgå i Smørblomstens dagligdag og 

mødevirksomhed. Læreplanernes sætter rammen om den pædagogiske praksis, 

som rummer både det store og det lille fællesskab. Kerneopgaven er børnenes 

trivsel og udvikling og målene herfor kan ses på vores hjemmeside. Nøgleordene 

for den studerende vil være: at se og indse. 

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, 

Vi tilbyder en børnegruppe, hvor hverdagen er tilrettelagt med forskellige 

aktiviteter. Aktiviteterne planlægges i tråd med de pædagogiske læreplanstemaer 

og tilrettelægges, gennemføres og evalueres i det didaktiske arbejdsredskab i de 

styrkede læreplaner. 

evaluerings-, undersøgelses- og 

dokumentationsformer,  

dokumentere og evaluere egen deltagelse i 

pædagogisk praksis, herunder reflektere 

over kvaliteten i egne læreprocesser,  

Den studerende skal være opmærksom på egen rolle i institutionen og i de 

pædagogiske aktiviteter og forholde sig etisk og reflekterende til denne rolle. 

Den studerende skal bevidstgøres og opnå kendskab til de tre P: den private, den 

professionelle og personliges sfære, og hvordan dette håndteres i det daglige 

pædagogiske praksisfelt. Den studerende skal udvikle evnen til at reflektere over 
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egen praksis, for dermed at kunne ændre en uhensigtsmæssig handlen i forhold 

til egen indvirkning på relationerne. Dette bla. via små praksisfortællinger.    

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. 

Pædagogisk praksis formes af den samfundsmæssige og den offentlige diskurs. 

Den studerende skal have øje for sammenhængen mellem pædagogens rolle og 

de samfundsmæssige og kulturelle vilkår i sikringen af det gode børneliv. Feks 

er Slagelse Kommune meget optaget af at have sunde børn, hvilket lægger 

ansvar på den pædagogiske praksis ifht kostpolitik og bevægelse. 

Den studerende har mulighed for at få vejledning med AMR for at uddybe disse 

punkter. 

Anbefalet litteratur: 
 

Særlige informationer om 1. praktikperiode 
Arbejdsplan for studerende: 

Hvilke tidsrum skal den studerende forvente at arbejde indenfor. Kan den studerende forvente at arbejde alene? 
Den studerende deltager i de månedlige stue- og personalemøder. Den studerende skal kunne arbejde indenfor institutionens åbningstider. Den studerende vil ikke 

have planlagt arbejde alene, og vil kun i kortere perioder risikere at være alene på stuen. Den studerende vil aldrig være alene i huset.    

 

 
Den studerendes placering på praktikstedet 

Tilknytning til gruppe/stue/afdeling. 
 

På Musene – 2 til 4 års gruppen. 

 
Organisering af praktikvejledning 

Hvordan er praktikvejledningen organiseret og tilrettelagt? 

Hvordan inddrages den studerendes portfolio? 
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Studerendes læringsmål for 1. 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 
Udtalelse om: 1) Hvorledes den studerende har 
arbejdet med læringsmålet og 2) hvorledes den 
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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. 

 
 

 

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

 

 
Dato for udtalelse 
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B. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode 

a) Dagtilbudspædagogik 
 

Dagtilbudspædagogik 2. Praktikperiode 
Kompetenceområde: Relationer og kommunikation 
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Området retter sig mod relationer, samspil og kommunikation i pædagogisk praksis med 0-5-årige børn, herunder betydningen af børns forskellige 
livsbetingelser for trivsel, relationer og kommunikation. 

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

støtte udviklingen af børns kommunikative kompetencer, beherske professionel kommunikation samt reflektere over sine egne evner til at 
kommunikere og indgå i relationer. 

Vidensmål: 

Den studerende har viden 
om…. 

Færdighedsmål: 

Den studerende kan….. 

Hvordan afspejler videns- og færdighedsmålene sig i praksis? 

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

det 0-5 årige barns forudsætninger 

og udviklingsmuligheder, herunder 

børn med særlige behov,  

tilrettelægge differentierede 

pædagogiske aktiviteter gennem 

analyse af børns forudsætninger, 

interaktion og kommunikation,  

Det er vigtigt at alle børn i Smørblomsten føler sig som en del af 

fællesskabet. Vi skaber forskellige rammer så alle får mulighed for på 

deres egen måde at blive en del af børnefællesskabet. Vi tager 

udgangspunkt i det enkelte barn og dets behov. For at sikre os en god 

relation til alle børnene arbejder vi med udgangspunkt i 

relationscirklen. Vi justerer os i forhold til børnegruppen og arbejder 

med fokus på de tre læringsmål – vi går foran, ved siden af og bagved.   
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,  

Den studerende skal tilegne sig viden og praktiske færdigheder i 

forhold til at indgå i og udvikle betydende relationer og støtte 

børnenes evne til etablering af sociale relationer. 

Den studerende skal her opnå kendskab til analysecirklen, 

vækstmodellen, relationscirklen, KIDS.  
dialog og professionel 

kommunikation,  
kommunikere nuanceret, præcist og 

forståeligt med børn, familier og 

kolleger,  

Den studerende skal tilegne sig evnen til at kommunikere mundtligt 

og skriftligt, både med børn, forældre og kollegaer. I dette ligger der 

en opgave i at kunne udvise respekt overfor forskellighed i forhold til 

viden og ressourcer.  
leg, legeteorier og legekulturer,  rammesætte børns leg,  Vi arbejder med de tre læringsrum – vi går foran barnet og 

igangsætter legen, vi går ved siden af barnet og støtter barnets leg 

eller vi går bag ved barnet og observerer barnet i dets leg. 

Personalet rammesætter det enkelte barns legeaktiviteter udfra 

børnegruppens aktiviteter og det enkelte barns aktuelle 

udviklingszone. Desuden har vi stort fokus på de fysiske rammer både 

inde og ude. Rammerne skal både skabe tryghed men også udfordre 

det enkelte barn i dets udvikling. 

Vi understøtter barnets sociale og sproglige relationer i legen. Dette 

sker gennem både en voksenstyret struktureret leg men også gennem 
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den frie leg, hvor barnet selv eksperimenterer og vi som rollemodeller 

faciliterer legen om nødvendigt. 
kropslig, kreativ, musisk og æstetisk 

læring og udfoldelse i pædagogisk 

praksis og  

målsætte, tilrettelægge og evaluere 

pædagogiske aktiviteter og generelt 

motivere og understøtte børns leg og 

æstetiske, musiske og kropslige 

udfoldelse og  

Vi arbejder med det hele barn og vægter kropslig udtryk, musisk 

indlevelse og æstetik højt. Vi arbejder med de forskellige 

lærerplanstemaer både inde og ude. Der bruges Slagplan som 

evalueringsredskab. Det er vigtigt for os at barnet i den pædagogiske 

dagligdag får mulighed for at eksperimentere med alle aspekter ved 

intelligensen. Børnene i Smørblomsten skal ikke være lige dygtige, 

men blive så dygtigt det kan. 

I udførelsen af den pædagogiske praksis er magt og etik i fokus.  
omsorg, sundhedsfremmende og 

forebyggende arbejde.  

tilrettelægge, gennemføre og 

evaluere indsatser for omsorg, 

sundhed og forebyggelse.  

Vi arbejder i personalegruppen med relationscirklen for at sikre 

omsorg og gode relationer til det enkelte barn.  

Desuden snakker vi med børnene om omsorg for hinanden, hvad er 

god kost, hvad er bakterier, god hygiejne og god madkultur og 

spisevaner. Vi vægter endvidere bevægelse og selvhjulpenhed  meget 

højt.   
førstehjælp.  udføre grundlæggende førstehjælp.  Vi har opfølgende kurser i forhold til førstehjælp og opsøger viden 

om omkring relevante sygdomme i børnegruppen. 
Anbefalet relevant litteratur: 

 
 

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 indenfor åbningstiden og kan forvente at være alene på stuen, men aldrig i hele huset. 

 

 
Den studerendes placering på praktikstedet. 

Tilknytning til gruppe/stue/afdeling. 

Musene 

 

 
Organisering af praktikvejledning. 
Hvordan er praktikvejledningen organiseret og tilrettelagt? 

Hvordan inddrages den studerendes portfolio? 
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Som i første praktik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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  
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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 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 
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): 
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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 

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 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 
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Dagtilbudspædagogik 3. Praktikperiode 
Kompetenceområde: Samarbejde og udvikling 

Området retter sig mod systematisk og videnbaseret refleksion over og bidrag til udvikling og innovation i pædagogisk praksis.. 

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

støtter barnets trivsel, læring, dannelse og udvikling. I den forbindelse skal den studerende på et fagligt grundlag kunne udfordre eksisterende 
praksis, afsøge og vurdere alternative muligheder og bidrage til udvikling af pædagogisk praksis. 

Vidensmål: 

Den studerende har viden 
om…. 

Færdighedsmål: 

Den studerende kan….. 

Hvordan afspejler videns- og færdighedsmålene sig i praksis? 

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

samfundsmæssige og institutionelle 

problemstillinger forbundet med 

pædagogisk arbejde i dagtilbud,  

identificere, analysere og vurdere 

samfundsmæssige rammer og 

institutionskulturens betydning for 

samarbejde, pædagogisk udvikling 

og kvalitet,  

Rammen om vores pædagogiske arbejde er Børn- og Unge politikken 

i Slagelse kommune samt Barnets reform.  

Den samfundsmæssige udvikling har medført at flere og flere børn er 

længere og længere tid i institution. Det vil sige at de opgaver der før 

lå i familien nu ligger mere og mere i institutionen. Dermed er 

pædagogens rolle som opdrager, rollemodel og omsorgsperson blevet 

mere vigtig. Vi skal hele tiden kunne forholde os reflekterende og 

etisk til egen rolle som pædagog og relationerne i samspillet. Vi skal 

kunne navigere i det krydspres med de samfundsmæssige krav til 

pædagogisk praksis på den ene side og forældrenes forventninger til 

pædagogisk praksis på den anden side. Dette fordrer et godt 

tværprofessionelt samarbejde med PPR og Tværfagligt forum. 
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,  
Der skal i praksis herske en vekselvirkning mellem normativ viden, 

praktisk viden samt teoretisk viden. Der skal være bevidsthed om, at 

meget forskning ikke er direkte anvendelsesorienteret og kan derfor 

sjældent overføres direkte til praksis.  

I vores pædagogiske hverdag arbejder vi udfra ”traditioner og 

fornyelse”. Vores aktiviteter planlægges udfra en vekselvirkning 

mellem teori og praksis, og vi er meget bevidste om at verden er 

foranderlig. 
forandringsprocesser og innovation,  bidrage til udvikling af pædagogisk 

praksis gennem innovative og 

eksperimenterende tiltag,  

Vi arbejder systematisk med relevant didaktik, hvor vi planlægger, 

gennemføre og evaluere pædagogisk praksis med udgangspunkt i det 

enkelte barn som en del af fællesskabet.   



 

Praktikbeskrivelse UCSJ. 2. Udgave Pædagoguddannelsen 2014. Udarbejdet 4. februar 2015 

 

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 meget bevidste om vores ansvar i forhold til at inddrage børn og 

forældre i vores pædagogiske udviklings- og forandringsprocesser. 

Dette kræver at vi er tydelige i vores kommunikation og forventning 

til børn som forældre. Da pædagogen i dag både er opdrager, 

rollemodel og omsorgsperson skal vi kunne beherske en optimal 

vekselvirkning mellem de tre P´er.  
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 udfra KIDS, Analysecirklen, vækstmodellen, God 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? 

 

Indenfor institutionens åbningstider, og den studerende kan forvente at være alene på stuen, men ikke i hele huset. 

 
Den studerendes placering på praktikstedet. 

Tilknytning til gruppe/stue/afdeling. 

Musene 

 

 
Organisering af praktikvejledning. 
Hvordan er praktikvejledningen organiseret og tilrettelagt? 

Hvordan inddrages den studerendes portfolio? 

Se første praktik 
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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. 
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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. 

 

 

 

 
Praktikvejleders generelle 

kommentarer 

 

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

 

Dato for udtalelse  
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Praktikvejleders generelle 
kommentarer 

 

 

 

 

 


