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PRAKTIKBESKRIVELSE 

jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. 

Gældende fra 1. august 2014 

Beskrivelse af praktikstedet: 

Institutionens navn: 

Adresse: 

Postnr. og By: 

Tlf.nr.: 

Institutionens E-mail: 

Hjemmeside adr.:  

Institutionsleder: 

Kontaktperson for praktik i pæ-

dagoguddannelsen: 

Kommunal:  

Privat:  

Regional: 

(Skemaet tilpasser sig automatisk, når det udfyldes) 

Dagtilbud Stensballe (Hovedadresse) 

Fortevej 16 

8700 Horsens 

51 82 30 98 

Daginst.stensballe@horsens.dk 

https://dagtilbud.horsens.dk/stensballe 

Anni Jacobsen 

Dagtilbudsleder Anni Jacobsen 21 44 66 61, Assisterende ledere Berit Byriel 21 70 57 46 og 

Ditte Riget 40 17 16 62  

Dagtilbud Stensballe er en kommunal institution i Horsens Kommune 

 

 

mailto:Daginst.stensballe@horsens.dk
https://dagtilbud.horsens.dk/stensballe
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Institutionstype/  

foranstaltning 

a) Antal børn/unge /voksne 

b) Aldersgruppe  

c) Antal stuer / afdelinger 

d) Åbningstid 

a) Dagtilbud Stensballe har et gennemsnitligt årsbørnetal på 230 børnehavebørn og 75 vugge-

stuebørn. Vi er ca. 85 fastansatte pædagogisk personale (pædagoger, pædagogiske assisten-

ter, pædagogmedhjælpere og dagplejere), derudover har vi pædagogstuderende, PAU-elever, 

køkkenpersonale, sekretær og teknisk service personale. 

b) Aldersgruppen, vi tilbyder pasning til, er børn i alderen 0-6 år. 

c) Dagtilbud Stensballe består af fire børnehaver, hvoraf den ene også har en vuggestue-

gruppe, en vuggestue og 12 dagplejere. 

d) Åbningstider i Dagtilbud Stensballe kan varierer fra hus til hus, de korrekte åbningstider for 

det enkelte hus kan ses på hjemmesiden under de enkelte huse. 

Institutionens formål  

jf. lovgrundlag. 

Dagtilbud Stensballe arbejder ud fra Dagtilbudsloven som du kan læse ved at klikke på føl-

gende link: 

https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=182051 og den styrkede læreplan, som 

du kan læse om på: https://www.emu.dk/dagtilbud 

Karakteristik af brugergrup-

pen: 

Beskrivelse af den / de aktuelle 

børne- / bruger/borgergruppe. 

Dagtilbud Stensballe ligger i det østlige Horsens, hvor villaer og parcelhuse udgør størstedelen 

af boligerne i området. Der er de senere år blevet bygget flere almennyttige boliger, hvilket 

gør, at Stensballe nu repræsenterer en større mangfoldighed af befolkningen end tidligere.  

I Horsens Kommune har der været særligt fokus på inklusion, hvilket gør, at vi har flere an-

derledes og spændende opgaver omkring inkludering af børn med særlige behov.  

Dagtilbud Stensballe er en institution indenfor normalområdet, men der er mange muligheder 

for at arbejde med speciale opgaver. Vi har mange velfungerende familier, størstedelen er 

danske familier, men også familier af anden etnisk oprindelse end dansk, samt familier med 

sociale og personlige udfordringer, hvor der er brug for støtte og tværfagligt samarbejde med 

Tværgående enhed for læring. 

https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=182051
https://www.emu.dk/dagtilbud
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Arbejdsmetoder: 

Kort beskrivelse af praktikstedets 

pædagogiske praksis og teoreti-

ske og metodiske grundlag (Ud-

dybes senere i relation til uddan-

nelsesplanens videns- og færdig-

hedsmål) 

 

I Horsens Kommune er følgende værdier valgt som overordnede vision: 

o Helhed 

o Respekt 

o Kvalitet 

o Resultat 

I Dagtilbud Stensballe arbejdes der ud fra det pædagogisk grundlag og børnesyn, som præ-

senteres i den Styrkede Læreplan. https://dagtilbud.horsens.dk/stensballe Her kan du også 

læse mere om, hvordan vi arbejder med den styrkede læreplan i vores pædagogiske praksis. 

Ansatte  

(pædagogiske faggrupper, andre 

faggrupper) 

I Dagtilbuddet er der ansat pædagoger, pædagogiske assistenter, dagplejere, pædagogmed-

hjælpere, pædagogstuderende, PAU-studerende, EGU-elever, flexmedarbejdere, praktikanter, 

administrative medarbejdere, køkkenpersonale og teknisk personale. 

Ledelsen består af en dagtilbudsleder og to assisterende ledere.  

Vi er en blandet personalegruppe, der prioriterer personalesamarbejdet i hverdagen højt. Som 

personalegruppe arbejder vi med anerkendende kommunikation, relationer, inklusion samt re-

fleksion. Vi har fokus på det der lykkes, de små succeshistorier fra hverdagens liv i institutio-

nen. Vi arbejder målrettet med at bevare den gode omgangstone, arbejdsglæde med fokus på 

muligheder frem for begrænsninger. 

Praktikvejlederens kvalifikati-

oner: 

 

 

 

 

Pædagogisk grunduddannelse: 

 

PD modul i praktikvejledning: 

 

x 

 

https://dagtilbud.horsens.dk/stensballe
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Diplomuddannelse  

Andet: 

Vi tildeler de studerende vejleder efter hvordan det passer bedst i det enkelte hus. I dag mod-

tager vi lønnede studerende i Armilla, Solsikken og Triton.  

Ulønnede praktikker tilbydes i alle fem huse. 

Tværprofessionelt samar-

bejde in- og eksternt:  

Vi har ca. 5-6 konferencer om året med deltagelse af Tværgående enhed for læring, som ty-

pisk består af psykolog, fysioterapeut og talehørekonsulent. Derudover samarbejder vi om-

kring førskolebørnene med Stensballeskolen, og ledelsen deltager i mødet på skolen i novem-

ber for førskoleforældre. Fra januar måned starter førskolebørnene (Flyvefiskene) op med at 

mødes i grupper på tværs af de fire børnehaver to gange om ugen. De pædagoger, der er til-

knyttet Flyvefiskene følger med på skolen i Kometperioden fra 1. maj og frem til sommerfe-

rien. Vi har ikke formaliseret samarbejde med privatskolerne, men vil i videst muligt omfang 

besøge skolerne med de børn, der optages her. 

Vi arbejder tæt sammen i overgangen fra vuggestue/dagpleje til børnehave. 

Særlige forhold omkring den 

studerendes ansættelse: 

I Dagtilbud Stensballe har vi gennem en årrække arbejdet med effektivisering af den samlede 

mødeaktivitet. Vi afholder teammøder for de enkelte grupper i dagtimerne. Husmøder og per-

sonalemøder holdes efter lukketid. Du forventes at deltage i de møder, der er relevante for 

dig. Din vejleder vil guide dig i, hvilke møder det er. 

Der laves årskalender med mødeaktiviteter for 1 år ad gangen, - denne hænger på alle perso-

nalerum. 

Arbejdsforhold Når vi har modtaget brev fra VIA, kontakter du os, for nærmere aftale om et forbesøg.  
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Forventes den studerende at ar-

bejde alene? 

Ved bekræftelse: hvor meget og 

hvordan? 

Du bliver ansat i Dagtilbud Stensballe, og vi ser organisationen som én helhed, hvilket betyder 

at vi hjælper hinanden på tværs af husene ved eksempelvis sygdom, ferie mm.  

Du bliver som studerende betragtet som en medarbejder på lige fod med det øvrige perso-

nale. Dog er der det særlige for 1. praktik, at du her har større mulighed for at være observe-

rende, da du ikke indgår som en del af normeringen.  

Vi bestræber os på, at ingen skal arbejde alene, men dette vil vi ikke kunne garanterer. I 

hverdagen arbejder vi med udgangspunkt i små børnefællesskaber, hvilket gør at vi forventer 

at du med tiden vil kunne stå for en aktivitet med en mindre børnegruppe. Som studerende vil 

du aldrig stå med ansvaret selv, og der er altid fast personale på arbejde sammen med dig. 

Øvrige oplysninger Inden forbesøget forventer vi, at du har orienteret dig om Dagtilbud Stensballe på hjemmesi-

den, og at du selvfølgelig har læst praktikstedsbeskrivelsen.  

På 1. arbejdsdag bedes du medbringe en skriftlig beskrivelse/præsentation med billede af dig 

selv til ophæng i institutionen.  

Du bedes ligeledes medbringe arbejdsportfolie til 1. arbejdsdag som skal indeholde: 

Dine kompetencemål, herunder videns og færdighedsmål 

Dine overvejelser omkring den kommende praktikperiode set i sammenhæng med uddannel-

sen i øvrigt, samt dine øvrige forberedelser til den kommende praktik, herunder notater og 

læsning af relevant litteratur til vejledning. 

Vejledning 

Der tilbydes som udgangspunkt 1 vejledningstime om ugen. Du aftaler ved opstart i samråd 

med din vejleder, hvornår det er passende. En studerende er et fælles ansvar, det vil sige at 

du også vil kunne få vejledning af andre medarbejdere. 

Det forventes, at den studerende udarbejder dagsorden og referat af alle vejledninger, gerne i 

samarbejde med vejleder. Dagsorden afleveres til vejleder (skal være tilgængelig) senest 3 
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dage før vejledning, og referat skal være tilgængeligt i arbejdsportfolien senest 1 uge efter 

vejledning. Du har som studerende ansvar for at arbejdsportfolie er tilgængelig for vejleder og 

ledelsen. 
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Uddannelsesplan  
Praktikstedet skal jf. bekendtgørelsen §9 stk. 2 udfærdige Uddannelsesplan for de praktikperioder, praktikstedet kan modtage 

studerende. Planen skal udarbejdes i overensstemmelse med kompetencemålene for de relevante praktikperioder med angivelse 

af relevant litteratur, organisering af praktikvejledning og af kontakt til professionshøjskolen. Uddannelsesplanen udarbejdes i 

samarbejde med professionshøjskolen. 

Specialiseringsmuligheder: 

Hvilke specialiseringsmuligheder kan praktikstedet tilbyde? (Sæt X - Nogle praktiksteder, kan tilbyde flere specialiseringsmulighe-

der. Vi opfordrer til, at praktikstedet angiver primær og evt. sekundær specialiseringsmulighed. Den primære specialiserings kom-

petenceområder for 2. og 3. praktik skal præsenteres i uddannelsesplanen.  Praktikstedet kan præsentere det sekundære speciali-

seringsområde på samme måde) 

                                                                              Primær:                    Sekundær: 

 Dagtilbudspædagogik                                                                                                                                   

 

 Skole- og fritidspædagogik                                                                                                   

 

 Social- og specialpædagogik                                                                      

x  
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Valgfagsområder: 

Følgende emneområder er valgfag for de studerende i løbet af uddannelsen.  

Hvilke af disse emneområder kan ses i det daglige arbejde i institutionen? 

                                                        

1) Kreative udtryksformer. 

2) Natur og udeliv. 

3) Sundhedsfremme og bevægelse. 

4) Medier og digital kultur. 

5) Kulturprojekter og kulturelt iværksætteri. 

6) Social innovation og entreprenørskab. 

7) Kulturmøde og interkulturalitet. 

  

x 

x 

x 

x 

x 

x

   

x 
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Uddannelsesplan 1. Praktik (Grundfagligheden) 

Kompetencemål: De studerende kan begrunde, tilrettelægge, gennemføre og evaluere pædagogiske aktiviteter gennem delta-

gelse i pædagogisk praksis på praktikstedet, herunder vurdere egne læreprocesser i praksis. 

Vidensmål: Den studerende 

har viden om 

 

Færdighedsmål: Den stu-

derende kan 

Hvilke muligheder for læring kan etableres gennem den dag-

lige pædagogiske praksis og praktikvejledningen? 

(fx Hvordan arbejder praktikstedet med dette? hvilke læringsmulig-

heder tilbyder praktikstedet den studerene? Og hvordan understøt-

ter praktikstedet den studerendes læring indenfor dette?) 

praktikstedets målgrupper 

samt praktikstedets pædago-

giske og samfundsmæssige 

opgaver, 

anvende viden om praktik-

stedets samfundsmæssige 

opgaver i tilrettelæggelsen 

af det pædagogiske ar-

bejde, 

Tildeling af vejleder afgør, hvilken børnegruppe du bliver tilknyttet, 

og det er forskelligt fra hus til hus, hvordan børnegrupperne er for-

delt.  

Ifølge FN’s børnekonvention skal pædagoger forholde sig til barnets 

rettigheder og respekterer barnet som et selvstændigt individ med 

politiske, økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder. Derfor bliver 

der et særligt fokus på kvaliteten i menneskemødet. Hvordan du 

møder andre mennesker, hvordan du taler til, med, og om andre 

mennesker, og hvordan vi kan være med til at tale et barn ind eller 

ud af et fællesskab. 

målsætning, tilrettelæggelse 

og organisering af pædago-

gisk praksis, herunder om 

pædagogiske metoders ef-

fekter, 

målsætte, tilrettelægge, 

gennemføre og evaluere 

pædagogisk praksis med 

inddragelse af viden om ef-

fekten af forskellige pæda-

gogiske metoder, 

I 1. praktik periode er du ikke en del af normeringen, hvilket giver 

dig en større mulighed for, at være mere observerende på hverda-

gens praksis. Vi forventer af dig, at du bliver nysgerrig på praksis, 

og at du begynder at reflekterer over egen og andres praksis. 

Vi tilbyder dig rammer, hvori du kan afprøve dig selv i praksis med 

mulighed for fordybelse i pædagogiske forløb, som du har målsat, 
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tilrettelagt og gennemført. Efterfølgende forventer vi, at du kan be-

gynde at reflektere over og evaluere det pædagogiske forløb. 

evaluerings-, undersøgelses- 

og dokumentationsformer og 

dokumentere og evaluere 

egen deltagelse i pædago-

gisk praksis, herunder re-

flektere over kvaliteten i 

egne læreprocesser, og 

I Dagtilbud Stensballe arbejdes der med udarbejdelse af mål knyttet 

sammen med aktionslæringsforløb på de enkelte teams. Du har som 

studerende rig mulighed for at følge det strukturerede arbejde med 

opfyldelsen af de pædagogiske mål, samtidig med at du kan koble 

din egen SMTTE-model sammen med eller sideløbende med den 

daglige hverdagspraksis. 

såvel den sundhedsmæssige 

som den dannelsesmæssige 

betydning af sunde madva-

ner, måltidskultur, hygiejne 

og indeklima. 

anvende viden om sundhed 

og sundhedsfremme i tilret-

telæggelsen af det pædago-

giske arbejde. 

Vi har i samarbejde med forældrebestyrelsen udarbejdet en kostpo-

litik, som du vil kunne finde på hjemmesiden.  

I Dagtilbud Stensballe tilbyder vi fuldkostordning til vuggestuebørn, 

og børnehavebørnene tilbydes ”Smør-selv-ordning”. Vi værner me-

get omkring det pædagogiske måltid, som vi har gjort til en del af 

barnets almene dannelse. Vi har særligt fokus på at børnene med ti-

den bliver selvhjulpne ved måltidet, at de får gode manér omkring 

måltidet, og skaber rammerne for en god kultur, hvor der bliver 

sagt ”værsgo” og ”tak for mad”, beder om vandet, og sender maden 

videre til hinanden. Måltidet bruger vi til at skabe gode dialoger 

med børnene, omkring det vi spiser, hvor det kommer fra, hvad der 

er god benzin for kroppen, og hvad der er knap så godt for kroppen. 

Vi taler om madens betydning for kroppens ydeevne.  

Angivelse af relevant lit-

teratur:  

”Den styrkede læreplan” https://emu.dk/sites/default/files/2019-

03/7044%20EVA%20SPL%20Publikation_web_1.pdf 

På https://www.eva.dk/ finder du mange spændende og relevante publikationer der omhandler 

den styrkede læreplan.  

https://emu.dk/sites/default/files/2019-03/7044%20EVA%20SPL%20Publikation_web_1.pdf
https://emu.dk/sites/default/files/2019-03/7044%20EVA%20SPL%20Publikation_web_1.pdf
https://www.eva.dk/
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Den styrkede pædagogiske læreplan – en grundbog til dagtilbudspædagogik af Trine Holst Morten-

sen og Torben Næsby 

Evaluering. Her formuleres 

hvordan den studerendes læ-

ringsudbytte evalueres ved 

2/3 af praktikperioden  

Den foreløbige arbejdsportfolio gennemgås og evalueres, sammen får vi et overblik over, hvor 

langt du er nået med dine forskellige mål, og det aftales hvordan du fortsat arbejder videre med 

målene. 

Praktikvejleder udarbejder praktikudtalelse, som du sammen med noter fra statusmødet skriver 

ind i arbejdsportfolio. 

Organisering af vejled-

ning: 

a) Hvordan tilrettelægges 

uddannelsesforløbet for den 

enkelte studerende?: 

b) Hvordan og hvornår afhol-

des vejledning? 

c) Hvordan inddrages den 

studerendes portfolio i vej-

ledningsprocessen? 

a) Se afsnit Øvrige oplysninger /vejledning. Ved første vejledningstime dannes der et overblik 

over praktikken, og der lægges en plan for, hvordan målene kan blive indfriet. 

 

b) Se afsnit Øvrige oplysninger /vejledning 

 

c) Den studerendes portefolie, bruges aktivt i alle vejledninger og sideløbende. Det betyder, 

at portefolie skal være opdateret 

 

 

Den studerendes arbejds-

plan: 

Den studerendes mødeplan fremsendes på mail hurtigst muligt efter forbesøg, hvor det vil være 

muligt at tage højde for eventuelle ønsker til mødeplanen. Du forventes, at kunne lægge timer i 

institutionens fulde åbningstid. 

Studerende i 1. praktik 30 timer 

Studerende i 2. og 3. praktik 32,5 timer 
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Organisering af kontakt til 

uddannelsesinstitution 

(herunder en kort beskri-

velse af hvordan institutio-

nen forholder sig, hvis der er 

bekymring / problemer i 

praktikforløbet) 

Vi ønsker og arbejder på at sikre et godt samarbejde med den studerende og med VIA University 

College. Ved bekymring omkring en studerende vil vejleder kontakte institutionslederen. Herefter 

afholdes der et møde mellem studerende, vejleder og leder, hvor problemstillingen for bekymrin-

gen drøftes, og der udarbejdes en handleplan for arbejdet med bekymringen. 

Såfremt dette ikke løser problemstillingen, kontaktes VIA med henblik på et fællesmøde, hvor det 

videre forløb aftales. 

 

  



Pædagoguddannelsen   VIA University College  

Side 13 af 22 

 

Uddannelsesplan 2. praktik - Dagtilbudspædagogik  

Område 3: Relation og kommunikation – 2. praktikperiode. 

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 relatio-

ner 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 stude-

rende har viden om 

Færdighedsmål: Den 

studerende kan 

Hvilke muligheder for læring kan etableres gennem den daglige 

pædagogiske praksis og praktikvejledningen? 

(fx Hvordan arbejder praktikstedet med dette? hvilke læringsmuligheder 

tilbyder praktikstedet den studerene? Og hvordan understøtter praktik-

stedet den studerendes læring indenfor dette?) 

det 0-5 årige barns for-

udsætninger og udvik-

lingsmuligheder, herun-

der børn med særlige 

behov, 

tilrettelægge differentie-

rede pædagogiske aktivi-

teter gennem analyse af 

børns forudsætninger, in-

teraktion og kommunika-

tion, 

Ifølge FN’s børnekonvention skal pædagoger forholde sig til barnets ret-

tigheder og respektere barnet som et selvstændigt individ med politiske, 

økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder. Derfor bliver der et særligt 

fokus på kvaliteten i menneskemødet. Hvordan du møder andre menne-

sker, hvordan du taler til, med og om andre mennesker. Og en be-

vidsthed omkring, hvordan vi som tætte omsorgspersoner kan være med 

til at tale et barn ind eller ud af et fællesskab. 

samspil og interaktion 

samt relationernes be-

tydning for det 0-5 årige 

skabe nærværende relati-

oner og understøtte det 

enkelte barns udfoldelses- 

Se afsnit karakteristik af brugergruppe 

Se afsnit arbejdsmetode 
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barns leg, læring, socia-

lisering, trivsel og udvik-

ling, 

og deltagelsesmuligheder i 

fællesskabet, 

dialog og professionel 

kommunikation, 

kommunikere nuanceret, 

præcist og forståeligt med 

børn, familier og kolleger, 

Vi beskriver hvordan vi arbejder på vores hjemmeside: https://dagtil-

bud.horsens.dk/stensballe 

leg, legeteorier og lege-

kulturer, 

rammesætte børns leg, Legen 

De voksne er aktivt deltagende og understøtter børnenes leg via vejledt 

legedeltagelse. Det betyder i praksis, at de voksne hjælper børnene vi-

dere, hvis de er gået i stå, eller der er opstået konflikter. Den voksne 

støtter det enkelte barns legekompetencer og idegenerering via en aktiv 

deltagelse og guidning i legen. 

Vi har stort fokus at det enkelte barns- og gruppens legekompetencer un-

derstøttes. Vi forsøger at skabe legemiljøer, der lægger op til mange vari-

erede legemuligheder, der igen understøtter barnets idegenerering, fore-

stillingsevne og fantasi. 

kropslig, kreativ, musisk 

og æstetisk læring og 

udfoldelse i pædagogisk 

praksis og 

målsætte, tilrettelægge og 

evaluere pædagogiske ak-

tiviteter og generelt moti-

vere og understøtte børns 

leg og æstetiske, musiske 

og kropslige udfoldelse og 

Vi har et stort fokus på, at alle børn bliver udfordret og stimuleret sanse-

motorisk, dels igennem de mange hverdagsaktiviteter, men også gennem 

mere tilrettelagte bevægelseslege som fx sansebaner, boldspil m.m. Vi 

forsøger at skabe ude- og indemiljøer, der inspirerer børnene til fysisk 

udfoldelse, og giver dem mulighed for mange varierede sansemotoriske 

oplevelser og udfordringer. 

https://dagtilbud.horsens.dk/stensballe
https://dagtilbud.horsens.dk/stensballe
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omsorg, sundhedsfrem-

mende og forebyggende 

arbejde. 

tilrettelægge, gennemføre 

og evaluere indsatser for 

omsorg, sundhed og fore-

byggelse. 

Vi har i samarbejde med forældrebestyrelsen udarbejdet en kostpolitik, 

som du vil kunne finde på hjemmesiden: 

I Dagtilbud Stensballe tilbyder vi fuldkostordning til vuggestuebørnene, 

og børnehavebørnene tilbydes ”Smør-selv-ordning”. Vi værner meget 

omkring det pædagogiske måltid, som vi har gjort til en del af barnets al-

mene dannelse. Vi har særligt fokus på at børnene med tiden bliver selv-

hjulpne ved måltidet, får en god madkultur. Måltidet bruger vi til, at 

skabe gode dialoger med børnene omkring det vi spiser, hvor det kom-

mer fra, hvad der er god benzin for kroppen, og hvad der er knap så godt 

for kroppen. Vi taler om madens betydning for kroppens ydeevne. 

Angivelse af relevant 

litteratur:  

”Den styrkede læreplan” https://emu.dk/sites/default/files/2019-03/7044%20EVA%20SPL%20Publi-

kation_web_1.pdf 

På https://www.eva.dk/ finder du mange spændende og relevante publikationer der omhandler den 

styrkede læreplan.  

Den styrkede pædagogiske læreplan – en grundbog til dagtilbudspædagogik af Trine Holst Mortensen 

og Torben Næsby 

Evaluering. Her formu-

leres hvordan den stude-

rendes læringsudbytte 

evalueres ved 2/3 af 

praktikperioden  

Den foreløbige arbejdsportfolio gennemgås og evalueres, og sammen får vi et overblik over, hvor langt 

du er nået med dine forskellige mål og det aftales, hvordan du fortsat arbejder videre med målene. 

Praktikvejleder udarbejder praktikudtalelse, som du sammen med noter fra statusmødet skriver ind i 

arbejdsportfolio 

Organisering af vej-

ledning: 

a) Se afsnit Øvrige oplysninger /vejledning. Ved første vejledningstime dannes der et overblik over 

praktikken, og der lægges en plan for, hvordan målene kan blive indfriet. 

 

b) Se afsnit Øvrige oplysninger /vejledning 

https://emu.dk/sites/default/files/2019-03/7044%20EVA%20SPL%20Publikation_web_1.pdf
https://emu.dk/sites/default/files/2019-03/7044%20EVA%20SPL%20Publikation_web_1.pdf
https://www.eva.dk/
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a) Hvordan tilrettelæg-

ges uddannelsesforløbet 

for den enkelte stude-

rende?: 

b) Hvordan og hvornår 

afholdes vejledning? 

c) Hvordan inddrages 

den studerendes portfo-

lio i vejledningsproces-

sen? 

 

c) Den studerendes portefolie, bruges aktivt i alle vejledninger og sideløbende. Det betyder, at 

portefolie skal være opdateret 

 

Institutionen som 

praktiksted: 

Er der særlige forvent-

ninger til den studeren-

des forudsætninger? 

Vi forventer, at du indgår i arbejdsplanen på lige fod med det fastansatte personale. Du har arbejdsti-

der indenfor institutionens fulde åbningstid. Se afsnit Institutionstype/foranstaltning side 2. 

Her i din 2. praktik forventer vi, at du arbejder med relationer, og at du både målsætter, tilrettelægger 

og evaluere pædagogiske forløb/aktiviteter. 

Den studerendes ar-

bejdsplan: 

 

Den studerendes mødeplan fremsendes på mail hurtigst muligt efter forbesøg, hvor det vil være muligt 

at tage højde for eventuelle ønsker til mødeplanen. Du forventes, at kunne lægge timer i institutionens 

fulde åbningstid. 

Studerende i 1. praktik 30 timer 

Studerende i 2. og 3. praktik 32,5 timer 

Organisering af kon-

takt til uddannelsesin-

stitution 

Vi ønsker og arbejder på at sikre et godt samarbejde med den studerende og med VIA University Col-

lege. Ved bekymring omkring en studerende vil vejleder kontakte institutionslederen, når bekymringen 
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(herunder en kort be-

skrivelse af hvordan 

praktikstedet forholder 

sig, hvis der er bekym-

ring / problemer i prak-

tikforløbet) 

opstår. Herefter afholdes der et møde mellem studerende, vejleder og leder, hvor dagsorden er at ty-

deliggøre problemstillingen for bekymringen, samt at udarbejde en handleplan for arbejdet med be-

kymringen. 

Såfremt dette ikke løser problemstillingen, kontaktes VIA med henblik på et fællesmøde, hvor det vi-

dere forløb aftales. 

 

Uddannelsesplan 3. praktik - Dagtilbudspædagogik 

Område 4: Samarbejde og udvikling – 3. praktikperiode. 

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 lære-

processer, 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 stude-

rende har viden om 

Færdighedsmål: Den stude-

rende kan 

Hvilke muligheder for læring kan etableres gennem den 

daglige pædagogiske praksis og praktikvejledningen? 

(fx Hvordan arbejder praktikstedet med dette? hvilke læringsmu-

ligheder tilbyder praktikstedet den studerene? Og hvordan under-

støtter praktikstedet den studerendes læring indenfor dette?) 

samfundsmæssige og insti-

tutionelle problemstillinger 

forbundet med pædagogisk 

arbejde i dagtilbud, 

identificere, analysere og vur-

dere samfundsmæssige ram-

mer og institutionskulturens 

Ifølge FN’s børnekonvention skal pædagoger forholde sig til bar-

nets rettigheder og respekterer barnet som et selvstændigt individ 

med politiske, økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder. Derfor 

bliver der et særligt fokus på kvaliteten i menneskemødet. Hvor-

dan du møder andre mennesker, hvordan du taler til med og om 



Pædagoguddannelsen   VIA University College  

Side 18 af 22 

 

betydning for samarbejde, pæ-

dagogisk udvikling og kvalitet, 

andre mennesker. Og hvordan vi kan være med til at tale et barn 

ind eller ud af et fællesskab. 

leg, bevægelse, natur- og 

kulturoplevelser, digitale 

medier samt skabende akti-

viteters betydning for 0-5 

åriges dannelse, trivsel, læ-

ring og udvikling, 

udvikle det fysiske, psykiske, 

sociale og æstetiske børne-

miljø, 

Du kan læse mere om hvordan vi arbejder med de forskellige te-

maer på vores hjemmeside https://dagtilbud.hor-

sens.dk/stensballe 

forandringsprocesser og in-

novation, 

bidrage til udvikling af pæda-

gogisk praksis gennem innova-

tive og eksperimenterende til-

tag, 

Der arbejdes med pædagogiske mål via aktionslæringsforløb på de 

enkelte teams, og du vil, i samråd med din vejleder, kunne tilret-

telægge dine eksperimenter. 

inddragelse af børn og for-

ældres perspektiv i udvik-

lings- og forandringspro-

cesser, 

inddrage børn og forældres 

ideer og kreativitet som en del 

af pædagogiske udviklings- og 

forandringsprocesser, 

At følge børnenes spor er en stor del af vores pædagogiske prak-

sis, børnene stemmer har en stor vægtning, og bruger meget tid 

på inddrage børnene og deres initiativer. 

didaktiske og pædagogiske 

metoder til udvikling af pæ-

dagogisk praksis, herunder 

dokumentation og evalue-

ring, og 

sætte mål, anvende dokumen-

tations- og evalueringsmeto-

der og udvikle viden gennem 

deltagelse, systematisk erfa-

ringsopsamling og refleksion 

over pædagogisk praksis og 

Vi forventer at du udarbejder f.eks. SMTTE-model til målfastsæt-

telse af den pædagogisk aktivitet. 

https://dagtilbud.horsens.dk/stensballe
https://dagtilbud.horsens.dk/stensballe
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førstehjælp. udføre grundlæggende første-

hjælp. 

Undervisning på studiedage 

Angivelse af relevant lit-

teratur:  

”Den styrkede læreplan” https://emu.dk/sites/default/files/2019-03/7044%20EVA%20SPL%20Pub-

likation_web_1.pdf 

På https://www.eva.dk/ finder du mange spændende og relevante publikationer der omhandler den 

styrkede læreplan.  

Den styrkede pædagogiske læreplan – en grundbog til dagtilbudspædagogik af Trine Holst Morten-

sen og Torben Næsby  

Evaluering. Her formule-

res hvordan den studeren-

des læringsudbytte evalue-

res ved 2/3 af praktikperio-

den  

Den foreløbige arbejdsportfolio gennemgås og evalueres, sammen får vi et overblik over, hvor langt 

du er nået med dine forskellige mål, og det aftales, hvordan du fortsat arbejder videre med målene. 

Praktikvejleder udarbejder praktikudtalelse, som du sammen med noter fra statusmødet skriver ind 

i arbejdsportfolio 

Organisering af vejled-

ning: 

a) Hvordan tilrettelægges 

uddannelsesforløbet for den 

enkelte studerende?: 

b) Hvordan og hvornår af-

holdes vejledning? 

c) Hvordan inddrages den 

studerendes portfolio i vej-

ledningsprocessen? 

a) Se afsnit Øvrige oplysninger / vejledning Ved 1. vejledningstime dannes der et overblik over 

praktikken, og der lægges en plan for hvordan målene kan blive indfriet. 

 

b) Se afsnit Øvrige oplysninger / vejledning 

 

c) Den studerendes portefolie, bruges aktivt i alle vejledninger og sideløbende. Det betyder at 

portefolie skal være opdateret. 

 

https://emu.dk/sites/default/files/2019-03/7044%20EVA%20SPL%20Publikation_web_1.pdf
https://emu.dk/sites/default/files/2019-03/7044%20EVA%20SPL%20Publikation_web_1.pdf
https://www.eva.dk/
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Institutionen som prak-

tiksted: 

Er der særlige forventnin-

ger til den studerendes for-

udsætninger? 

Vi forventer, at du indgår i arbejdsplanen på lige fod med det fastansatte personale. Du har ar-

bejdstider indenfor institutionens fulde åbningstid. Se afsnit Institutionstype/foranstaltning side 2. 

Her i din 3. praktik forventer vi, at du er meget selvkørende og bevidst om, at du meget snart er 

uddannet pædagog, og derfor kan stå på egen ben ift. hvad pædagogrollen kalder på. 

Vi forventer, at der er en tydelig progression at spore gennem dine 3 praktikker. 

Den studerendes ar-

bejdsplan: 

 

Den studerendes mødeplan fremsendes på mail, hurtigst muligt efter forbesøg, hvor det vil være 

muligt at tage højde for eventuelle ønsker til mødeplanen. Du forventes at kunne lægge timer i in-

stitutionens fulde åbningstid. 

Studerende i 1. praktik 30 timer 

Studerende i 2. og 3. praktik 32,5 timer 

Organisering af kontakt 

til uddannelsesinstitu-

tion 

(herunder en kort beskri-

velse af hvordan praktikste-

det forholder sig, hvis der 

er bekymring / problemer i 

praktikforløbet) 

Vi ønsker og arbejder på at sikre et godt samarbejde med den studerende og med VIA University 

College. Ved bekymring omkring en studerende vil vejleder kontakte institutionslederen. Herefter 

afholdes der et møde mellem studerende, vejleder og leder, hvor problemstillingen drøftes, og der 

udarbejdes en handleplan for arbejdet med bekymringen. 

Såfremt dette ikke løser problemstillingen, kontaktes VIA med henblik på fællesmøde, hvor det vi-

dere forløb aftales. 
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Uddannelsesplan 4. praktik - Bachelorprojektet  

Område: Bachelorprojektet, herunder 4. praktikperiode. 

Bachelorprojektet udspringer af den studerendes specialiseringsområde. Bachelorprojektet og den tilhørende bachelorpraktik tager 
udgangspunkt i en professionsrelevant problemstilling. 

Bachelorprojektets problemformulering danner grundlag for en empirisk og teoretisk analyse, identifikation af udviklingsmulighe-

der og perspektivering af praksis. 

Kompetencemål: Den studerende kan identificere, undersøge, udvikle og perspektivere pædagogfaglige problemstillinger. 

Vidensmål: Den studerende har viden om Færdighedsmål: Den studerende kan 

virkefelter for den pædagogiske profession, identificere, afgrænse og undersøge en relevant professionsfaglig problemstilling af 

både teoretisk og praktisk karakter, 

pædagogfaglig udvikling og innovation, identificere og fagligt vurdere muligheder for udvikling og kvalificering af pædago-

gisk praksis, 

pædagogens professionsfaglighed og profes-

sionsetik, 

formidle etiske og handleorienterede overvejelser, der kvalificerer pædagogisk 

samspil, og demonstrere professionsfaglig dømmekraft, 

følgende forholds indflydelse på den valgte 

problemstilling: 

-Kulturelle og sociale. 

-Institutionelle og organisatoriske. 

-Historiske, samfundsmæssige og internati-

onale, 

inddrage organisatoriske og samfundsmæssige forhold i perspektiveringen af den 

valgte problemstilling, 
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nationale og internationale forsknings- og 

udviklingsresultater af relevans for den 

valgte problemstilling, 

inddrage viden og forskning i en faglig argumentation, 

empiriske undersøgelsesmetoder samt deres 

muligheder og begrænsninger og 

vurdere og begrunde valget af metoder til indsamling af empiri og 

opgaveskrivning og faglig formidling. formidle analyse- og undersøgelsesresultater mundtligt og skriftligt. 

Institutionens udviklings- og innovationsfelter: 

(Skemaet tilpasser sig automatisk, når det udfyldes) 

 

 

Institutionens rammer for empiriindsamling: 

(Herunder tilladelser til f.eks. fotografering, videooptagelse mv.) 

Der vil altid skulle indhentes særlig tilladelse fra forældrene i forbindelse med foto og video af børnene, når det skal bruges eks-

ternt. Snak med vejleder og/eller ledelsen omkring dette. 

Kontaktperson for den studerende 

Assisterende leder Berit Byriel:21 70 57 46 (Triton, Solsikken, Armilla) 

Assisterende leder Ditte Riget: 40 17 16 62 (Væksthuset, Legehuset) 

 


