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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:  

(Skemaet tilpasser sig automatisk, når det udfyldes) 

Børnehuset Rytterkilden - vuggestuen 

Hybenvej 89 

8700 Horsens 

29 31 52 19 

builbk@horsens.dk 

https://horsens.inst.dk/Foresides/IntraForeside.aspx?Location=IP.1C&t=area  

Daginstitutionsleder Lone Brøndum 

Lone Brøndum og assisterende leder Lise Hansen 

 

Kommunal institution. Børnehuset Rytterkilden er et af 3 huse i Daginstitution Langmark. 

Vuggestuen har primært studerende fra 1. praktikperiode 

mailto:builbk@horsens.dk
https://horsens.inst.dk/Foresides/IntraForeside.aspx?Location=IP.1C&t=area
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Regional:  

 

 

 

 

 

 

 

Institutionstype/  

foranstaltning 

a) Antal børn/unge /voksne 

b) Aldersgruppe  

c) Antal stuer / afdelinger 

d) Åbningstid 

(Skemaet tilpasser sig automatisk, når det udfyldes) 

Børnehuset Rytterkilden har 3 vuggestueafdelinger med p.t. ca 24 børn pr. afdeling. En af afde-

lingerne har 15 børn. Børnene er aldersintegrerede og fra 0-3 år. Hver afdeling er delt i to 

grupper/stuer.  

Åbningstiden er kl. 6-17 mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og kl. 6-16 fredag. 

 

Institutionens formål  

jf. lovgrundlag. 

Børnehuset Rytterkilden arbejder ud fra dagtilbudsloven: 

 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=137202 

 

 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=137202
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Karakteristik af brugergrup-

pen: 

Beskrivelse af den / de aktuelle 

børne- / bruger/borgergruppe. 

 

I vuggestuen har vi en børnegruppe, hvor børnene primært bruger to sprog. Børnene kommer 

hovedsagligt fra det omkringlliggende sociale boligbyggeri. Børnenes familiære baggrunde er 

meget forskellige – vi har forældre, der er i arbejde, arbejdsløse, pensionister, studerende, 

kontanthjælpsmodtagere. Nogle børn lever i familier med sociale belastninger – dårlig økonomi, 

psykisk sygdom og manglende overskud til børnene. Der er børn, der er i risiko for at blive ud-

sat for omsorgssvigt. Børnenes funktionsniveau er meget forskelligt, og dette kommer til udtryk 

på mange forskellige måder. 

Dette kræver en god iagttagelsesevne samt høj faglig kompetence blandt personalet, så vi kan 

medvirke til at støtte og hjælpe barnet på den bedste måde. 

Det er personalets mål, i samarbejde med forældrene, at skabe et miljø, hvor børnene kan føle 

sig trygge og gå i gang med de tilbud, børnehaven har til dem. Vi vil stimulere børnenes udvik-

ling mest muligt, og støtte deres opdagelse af verden; lære dem at omgås hinanden og tage 

hensyn til hinanden. Vi vil give børnene oplevelser. 

Det er vigtigt, at den studerende er klar over, at det er personalets ansvar at stå for det gode 

samarbejde med, og relationer til, børnenes familier. 

Arbejdsmetoder: 

Kort beskrivelse af praktikstedets 

pædagogiske praksis og teoreti-

ske og metodiske grundlag (Ud-

dybes senere i relation til uddan-

nelsesplanens videns- og fær-

dighedsmål) 

Vision og mål 

Som institution arbejder vi overordnet ud fra Horsens Kommunes vision, med udgangspunkt i 

følgende værdier: 

 Helhed 
 Respekt 
 Kvalitet 

 Resultat 
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Den fælles vision i kommunen er, at alle børn og unge skal have mulighed for at lykkes med 

deres liv. Det vil sige, at børn og unge i Horsens Kommune 

 Får mulighed for og lyst til at realisere deres potentialer 
 Indgår i udviklende og forpligtende fællesskaber 
 

Vi vil skabe et hus, der er præget af læring, udvikling og trivsel, og hvor både børn og forældre 

føler sig velkomne. 

Vi tager udgangspunkt i det enkelte barn / familien, og skaber ligeværdighed, ved at møde 

mennesket med respekt. 

I den daglige pædagogiske praksis tager vi udgangspunkt i barnets ressourcer og nærmeste 

udviklingszone. Gennem inklusion og anerkendende kommunikation arbejder vi på at øge ople-

velsen af fællesskab, børnenes aktive deltagelse og et højt trivsels- og udviklingsniveau. Gen-

nem relationen til den voksne - ønsker vi, at barnet oplever sig set, hørt, forstået, bekræftet og 

oplever at blive respekteret – og anerkendt – udfra sin egen oplevelse af verden og med egne 

følelser. 

Vores mål er at børnene kan opleve sig som værende betydningsfulde og aktive deltager i me-

ningsfulde fællesskaber med de andre børn. 

Vi har desuden et særligt fokus på sprog, da en stor del af børnene kommer fra familier med et 

andet modersmål end dansk. 

Arbejdsmetoder 

Hverdagen struktureres, så den er overskuelig og genkendelig for børnene. Vi tilstræber at væ-

re omsorgsfulde, stabile og genkendelige voksne. Det er nødvendigt, at være meget tydelige 

overfor børnene, og som medarbejder skal du kunne vise dine grænser, og hjælpe børnene 

med at sætte egne grænser. 
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I fællesskab arbejdes der ud fra mål og visioner. 

Det er et fælles anliggende, at børn, familier og kollegaer trives og udvikles i hverdagens prak-

sis. Et godt og velfungerende samarbejde er grundlæggende for at skabe læring, trivsel og ud-

vikling. Alle er ansvarlige for en velfungerende (og anerkendende) kommunikation, samt for at 

skabe rum til faglig sparring og udvikling. 

Arbejdet med den Pædagogiske Læreplan er integreret i den daglige pædagogiske praksis. Vi 

bruger SMTTE-modellen i forhold til planlægning og evaluering af den pædagogiske læreplan, 

og blandt andet den ”pædagogiske blomst”, logbog, praksisfortælllinger som dokumentation af 

vores pædagogiske tiltag.  

Vi arbejder med Handlingsplanskemaer for børn, hvor en fokuseret indsats er nødvendig. 

Pædagogisk praksis 

Vuggestuen er aldersintegreret og stueopdelt. 

Om formiddagen er der planlagte aktiviteter i hver gruppe med udgangspunkt i forhold til lege, 

aktiviteter eller ture. Det er de voksne i gruppen, der fastlægger indholdet af aktiviteterne, med 

udgangspunkt i den aktuelle børnegruppe og vores læringsmål for perioden.  

Når vi laver aldersopdelte aktiviteter, kan vi stille forskellige krav til børnene og arbejde med 

udgangspunkt i det aktuelle udviklingsniveau, med respekt for børnenes ideer og interesser.  

I hverdagens praksis forsøger vi at skabe rum til børnenes venskaber og leg. 

Fællesrummene udnyttes til leg og aktiviteter for hele afdelingen – jævnligt opdelt efter alder. 

Vi arbejder med at understøtte børnenes spirende venskaber og leg. At have gode venner og 

legekammerater er meget betydningsfuldt for børnene. Vi har øje for relationerne i fællesska-

berne, og for om alle børn har mulighed for at være en aktiv deltager i et eller flere af disse. Vi 

prioriterer legen højt i dagligdagen. I legen øver børnene socialt samspil, de forhandler, lytter, 

løser konflikter og samarbejder, bruger kroppen, fantasien, deres viden og erfaringer. Vi støtter 

børnene i at udvikle legekompetencer gennem vejledt deltagelse og differentierede fællesska-
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ber. 

Indretningen i husets grupperum, fællesrum og uderum skaber mulighed for at fordybe sig i 

lege og aktiviteter i hverdagen. Der er tænkt i læringsmiljøer Vi tilbyder forskellige aktiviteter, 

der udfordrer og stimulerer børnenes forskellige sanser. Udelivet giver bl.a. børnene mulighed 

for sansemæssige og motoriske udfordringer, for leg og kendskab til, samt glæde ved, naturen. 

Vi bruger flittigt vores legeplads, vores lette adgang til naturområdet Nørrestrand, samt de øv-

rige muligheder i lokalområdet, bla. Sundparkhallen.  

Vi arbejder bevidst med sproget i hverdagen, da vi mener sproget giver adgang til andre men-

nesker, og til at dele verden i et fællesskab på godt og ondt. Vi har en stor udfordring, idet vi 

modtager mange børn uden sprog og uden dansk sprog. Vi forsøger, at udvide børnenes ord-

forråd ved at benævne ting og genstande i hverdagen, og styrker børnenes kommunikative 

kompetencer, ved at bruge sproget i meningsfulde sammenhænge, i hverdagens gøremål, lege 

og aktiviteter, ved højtlæsning og gennem måden de voksne kommunikerer på. Samtidig øn-

sker vi, at det enkelte barn gennem sproget kan udtrykke egne meninger og ideer, give udtryk 

for sig selv og fortælle sin egen historie. Ligeledes støtter vi børnene i at skabe relationer og 

løse konflikter gennem sproget. 

Arbejdet med hele familien prioriteres i hverdagen. Det er meget vigtigt at være opmærksom 

på, at vi i personale- gruppen er ansvarlig for, at der bliver skabt en god relation til forældrene.  

Forældresamarbejdet prioriteres højt i hverdagen. Vi ønsker, at både børn og familier føler sig 

velkomne i huset, og mener, at et godt samarbejde er med til at fremme den daglige trivsel for 

børnene i vuggestuen. Som personale i vuggestuen har vi ansvaret for at etablere samarbejdet, 

og det er vores mål, at møde forældrene med åbenhed i et ligeværdigt møde. 

Personalesamarbejdet og kommunikationen blandt de voksne er afgørende for at skabe en god 

stemning i huset og sikre pædagogisk kvalitet i hverdagen. Desuden fungerer de voksne som 

rollemodeller for børnene, og derfor lægger vi vægt på et åbent samarbejde, hvor vi arbejder 

ud fra den anerkendende kommunikationsform. 

 



Pædagoguddannelsen   VIA University College  

Side 7 af 33 
 

Ansatte  

(pædagogiske faggrupper, andre 

faggrupper) 

Vuggestuen samarbejder med lokalområdet samt har konferencer med Psykolog og talepæda-

gog 2. måned. Herudover samarbejdes med sundhedsplejen, familiecenter Nordvang, dagple-

jen, Familiehuset, tosprogskonsulenter og Fysioterapeut. 

 

Praktikvejlederens kvalifika-

tioner: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pædagogisk grunduddannelse: 

 

PD modul i praktikvejledning: 

 

Diplomuddannelse  

 

Andet/ andre uddannelser: 

 

 

Navne:  

Liselotte Pedersen, Winnie Bisgaard, Elly Due 

Tværprofessionelt samarbejde 

in- og eksternt:  

(Skemaet tilpasser sig automatisk, når det udfyldes) 

Rytterkilden samarbejder med lokalområdet samt har konferencer med psykolog,tale/høre kon-

x 
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sulent, ergo- og fysioterapeut hver anden måned. Vi har åben rådgivning med psykolog, di-

striktsrådgiver og sundhedsplejerske. Vi samarbejder med tosprogskonsulent, familiecentrene, 

dagplejen, tolke samt Langmarkskolen. 

Særlige forhold omkring den 

studerendes ansættelse: 

Det forventes at forældrebestyrelsen vedtager lukkedage i sommer- og juleferie, og den stude-

rende må påregne at holde ferie i disse perioder. 

 

 

Arbejdsforhold 

Forventes den studerende at ar-

bejde alene? 

Ved bekræftelse: hvor meget og 

hvordan? 

(Skemaet tilpasser sig automatisk, når det udfyldes) 

Den studerende i 2. og 3. praktikperiode indgår i arbejdsplanen som fastansat personale. Der 

er ifølge mødeplanen p.t. ikke tidspunkter, hvor den studerende er alene på stuen eller i afde-

lingen, men ved sygdom o.lign. kan det ske i dagens ydertimer. Den studerende har som ud-

gangspunkt  ingen åbne- eller lukkevagter på den faste arbejdsplan, men det kan forekomme 

ved sygdom og ferie. 

Den studerende deltager i husmøder og personalemøder, som ligger udenfor åbningstiden. Der 

er hver mandag formiddag enten team- eller afdelingsmøde, hvor den studerende ligeledes  

deltager. 

Den studerende betragtes som en medarbejder på lige fod med det øvrige personale. Dog er er 

der for 1. praktikperiode det særlige, at der her er større mulighed for at være observerende, 

da den studerende ikke indgår i arbejdsplanen. 

Der er den klare forventning til alle medarbejdere i Daginstitution Langmark at 

- De arbejder loyalt for kommunen/det enkeltet hus og hele daginstitutionen. 

- At de deltager engageret, både i forhold til aktiviteter, dagligdag, møder og samarbejde. 

- At de udviser ansvarlighed for de opgaver de får eller påtager sig. 
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Der er vedtaget et værdiggrundlag, som alle medarbejdere arbejder ud fra. Det vil sige, at de 

grundlæggende værdier ligger fast, men det enkelte hus og den enkelte medarbejdergruppe 

vælger selv, hvilke pædagogiske metoder de anvender. 

Øvrige oplysninger Når der er sendt brev fra VIA kontakter den studerende praktikstedet og aftaler besøg. 
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Uddannelsesplan  
Praktikstedet skal jf. bekendtgørelsen §9 stk. 2 udfærdige Uddannelsesplan for de praktikperioder, praktikstedet kan modtage stu-

derende. 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 samar-

bejde 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  

  

 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 
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Uddannelsesplan 1. Praktik (Grundfagligheden) 

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

se 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 understøtter 

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 arbejde, 

Vi arbejder udfra vore pædagogiske læreplaner, og disse og børne-

gruppen vil være et punkt til vejledning.  

målsætning, tilrettelæggelse 

og organisering af pædago-

gisk praksis, herunder om 

pædagogiske metoders effek-

ter, 

målsætte, tilrettelægge, 

gennemføre og evaluere 

pædagogisk praksis med 

inddragelse af viden om 

effekten af forskellige pæ-

dagogiske metoder, 

Den studerende skal i pratkikperioden tilrettelægge, gennemføre og 

evaluere en pædagogisk aktivitet med en lille gruppe børn. 

Den studerende deltager desuden i planlægningen af det øvrige pæ-

dagogiske arbejde sammen med personalet i teamet. 

I vejledningen kan vi f.eks. tilbyde viden om arbejdet med to-

sprogede børns sproglige udvikling, differentierede fællesskaber, 

anerkendelse, inklusion og læseleg. 
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evaluerings-, undersøgelses- 

og dokumentationsformer og 

dokumentere og evaluere 

egen deltagelse i pædago-

gisk praksis, herunder re-

flektere over kvaliteten i 

egne læreprocesser, og 

Vi arbejder med SMTTE-modellen, og forventer at den studerende 

afprøver denne. 

 

 

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 et produktionskøkken og den studerende er velkommen til at 

søge informationer hos køkkenpersonalet.  

Desuden vægter vi samværet omkring måltidet højt, og dette arbej-

de vil den studerende være en del af. 

 

 

Angivelse af relevant litte-

ratur:  

Artikler: 

- ”Voksnes definitionsmagt og børns selvoplevelse” Berit Bae, Social Kritik, 47/1996 

- ”Om anerkendelsens enøjethed – og inklusion som kærkommen medspiller” Richie og 

Munck, Tidsskrift for socialpædgogik, 24/2009 

Udvalgte kapitler: 

-”Opdragelse til fællesskab. Indsats mod mobning og udstødelse i daginstitutioner”, Birk Chri-

stensen, kap. 3 s. 19-27. Udgivet af Børns Vilkår 2002 

Bøger:  

- ”Levende ord” Lisbeth Glerup. Udgivet af Kroghs Forlag 2006. 

Litteraturen findes i børnehaven og kan lånes herfra. Vi forventer, at du læser litteraturen i løbet af 
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din praktikperiode. 

Desuden anbefaler vi følgende bøger: 

- ”Inklusionens pædagogik” Carsten Pedersen m.fl. 

- ”Kulturmøde i småbørnsinstitutioner” Rigmor Bornemann 

Inkluderende pædagogik” Bjørg Kjær 

Evaluering. Her formuleres 

hvordan den studerendes 

læringsudbytte evalueres ved 

2/3 af praktikperioden  

(Skemaet tilpasser sig automatisk, når det udfyldes) 

Vi følger retningslinjerne for statusmødet, som beskrevet i praktikpjecen. Desuden vil vi til vejled-

ningen før mødet mundtligt evaluere praktikforløbet indtil nu, samt inddrage resten af forløbet. 

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? 

(Skemaet tilpasser sig automatisk, når det udfyldes) 

a) Praktikforløbet tilrettelægges af praktikvejleder og studerende udfra den aktuelle uddan-

nelsesbekendtgørelse. Den studerende kan forvente en vejleder, der kan give sparring 

og reflektere over det, den studerende byder ind med. Desuden kan det forventes af vej-

lederen, at hun er aktiv i at oparbejde et optimalt praktikmiljø i børnehaven. 

 

 Vi har et læringssyn, der handler om: 

 

- At tage ansvar for egen læring i samspil med andre 

- At have indflydelse på, og kunne vælge, hvad man vil beskæftige sig med – hvordan man vil 

gøre det og med hvem, samt at kunne begrunde valget. 

- At være i det kendte og udvikle det 

- At tage livtag med det ukendte og uventede 

- At prøve mangfoldige måder at lære på – fra praktisk handling til teoretisk fordybelse og fra 

at eksperimentere til at modtage instruktion 

- At deltage i musiske og andre skabende aktiviteter, og herigennem opleve, kommunikere og 

erkende med krop og sanser således at både følelser og intellekt inddrages 

- At øve sig i ord og handling 



Pædagoguddannelsen   VIA University College  

Side 15 af 33 
 

- At reflektere over egne erfaringer og udveksle erfaringer med andre 

- At tilegne sig eksisterende viden og skabe viden for sig selv og dem, man arbejder sammen 

med 

- At indgå i forskellige former for samarbejde og bearbejde erfaringer herfra som en integreret 

del af læreprocessen 

- At veksle mellem deltagelse i forskellige læreprocesser og overvejelse over processernes 

mål, indhold, metoder og resultater. 

 

b) Der er vejledning 1 time om ugen, primært med praktikvejlederen. Der vil desuden være 

vejledning og sparring i hverdagen med vejleder og øvrige kolleger. Desuden vil der væ-

re en vejledning med daginstitutionsleder og en med sprogpædagog. 

 

Det  er den studerendes ansvar, at der er en dagsorden til hver vejledning. 

 

Et vejledningsforløb kan/skal indeholde: 

 

-  Hvordan indgår den studerende i det daglige arbejde 

- Løbende dialog om den studerendes arbejde med kompetencemål, herunder videns- og 

færdighedsmålene, samt arbejdsportfoliet. 

- Huset pædagogik/værdigrundlag 

- Husets personalepolitik 

- Sprogarbejde 

-  Information/videndeling om børnene 

- Information/videndeling om forældresamarbejde (hvis muligt evt. deltagelse i forældre-

samtale) 

- Information/videndeling om kulturer og baggrunde 

- Teori/praksis 

- Indsigt i ledelse, økonomi, ressourcetildeling samt Horsens kommunes struktur (daginst. 

Lederen) 

- Inden statusmødet inddrages resten af praktikforløbet 
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c) Vejleder orienterer sig i den studerendes arbejdsportfolio inden vejledning, og derudover aftales 

med den enkelte studerende hvorledes portfoliet bruges – f.eks. om der skal kommenteres skriftligt 

eller mundtligt. Desuden kan den studerendes dagsorden til vejledning skrives i portfoliet. 

Den studerendes arbejds-

plan: 

(Skemaet tilpasser sig automatisk, når det udfyldes) 

Det aftales ved forbesøg hvornår den studerende kan få sin arbejdsplan. 

Organisering af kontakt til 

uddannelsesinstitution 

(herunder en kort beskrivelse 

af hvordan institutionen for-

holder sig, hvis der er be-

kymring / problemer i prak-

tikforløbet) 

(Skemaet tilpasser sig automatisk, når det udfyldes) 

Vi samarbejder med VIA University College om at få praktikken til at fungere, og deltager i relevan-

te møder og kurser. Hvis der opstår vanskeligheder i praktikken inddrager vi seminariet på et tidligt 

tidspunkt. 
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Uddannelsesplan 2. praktik - Social- og specialpædagogik 

Område 3: Relation og kommunikation – 2. praktikperiode. 

Området retter sig mod pædagogens relationer, professionelle kommunikation og pædagogiske aktiviteter og midler i pædagogisk 

praksis. 

Kompetencemål: Den studerende kan kommunikere professionelt i relation til målgruppen og kolleger og kan på den baggrund 

gennemføre pædagogiske aktiviteter på et etisk forsvarligt grundlag. 

Vidensmål: Den studerende 

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?) 

kommunikationsformer og 

relationsdannelse, herunder 

om den professionelle samta-

le, 

kommunikere professionelt, 

etablere og indgå i professio-

nelle relationer til mennesker i 

udsatte positioner, 

Vi har en stor del to-sprogede børn og forældre, og vi arbejder 

meget bevidst med kommunikation og sprogindlæring som en del 

af vores pædagogiske praksis. Vi afholder jævnligt tværfaglige 

konferencer samt forældresamtaler, og den studerende har mu-

lighed for at deltage i disse – med forældrenes samtykke. 

Den studerende har på lige fod med det øvrige personale ansvar 

for at skabe en god relation til forældrene via den daglige kontakt. 
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professionsetik og pædagogi-

ske værdier, 

analysere og vurdere etik, 

magt og ligeværd i sin egen og 

andres tilgang til det enkelte 

menneske og til fællesskaber, 

Den studerende har mulighed for, med baggrund i BUPLs og SLs 

etiske værdigrundlag, at reflektere over egen og andres praksis, 

og bringe denne refleksion i spil til vejledning.  

Vi arbejder med anerkendelse, differentierede fællesskaber og 

inklusion som en del af vores pædagogiske praksis. 

 

 

 

konflikt- og voldsforebyggel-

se, konfliktnedtrapning og 

udadreagerende adfærd, 

vurdere konflikter, forebygge 

og håndtere konflikter samt 

evaluere indgreb i konflikt- og 

voldsepisoder, 

Der opstår jævnligt konflikter mellem børn. Der vil være muligt 

for den studerende at være observerende og reflekterende, men 

naturligvis vil det også nogle gange være nødvendigt at handle og 

forsøge at hjælpe børnene med at løse konflikten. I vejledning er 

der mulighed for at arbejde med tekster, der f.eks. omhandler 

dynamikken i en børnegruppe. Det forventes desuden at den stu-

derende deler nogle af sine refleksioner med vejleder. 

 

 

bevægelsesmæssige, musi-

ske, æstetiske og kreative 

processers betydning i den 

tilrettelægge, gennemføre og 

evaluere pædagogiske aktivite-

ter inden for udvalgte områder, 

Vi arbejder løbende med temaer udfra vores pædagogiske lære-

planer, og det forventes, at den studerende deltager aktivt i plan-

lægning, udførelse og evaluering. Desuden skal den studerende 
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socialpædagogiske praksis og herunder inddrage børn, unge 

og voksnes kreativitet og per-

spektiv og 

selv stå for et pædagogisk forløb med en mindre eller større 

gruppe børn. Vi bruger SMTTE modellen til dette, og det skal den 

studerende også gøre. Vi forventer at den studerende kan bruge 

SMTTE modellen til at reflektere over både egen og børnenes læ-

ring. 

 

 

hjælpemidler og professions-

teknologier i et lærings- og 

udviklingsperspektiv. 

vurdere og anvende hjælpe-

midler og professionsteknolo-

gier i samarbejde med menne-

sker med særlige behov med 

henblik på at understøtte ud-

vikling og læring. 

Vi anvender f.eks. apps på iPad til at arbejde med de to-sprogede 

børns indlæring af dansk. Vi bruger film til at støtte indlæring, 

f.eks. film om venskaber, dyr og andet, som indgår i det tema, vi 

arbejder med.  

 

 

Angivelse af relevant litte-

ratur:  

(Skemaet tilpasser sig automatisk, når det udfyldes) 

Artikler: 

- ”Voksnes definitionsmagt og børns selvoplevelse” Berit Bae, Social Kritik, 47/1996 

- ”Om anerkendelsens enøjethed – og inklusion som kærkommen medspiller” Richie og 

Munck, Tidsskrift for socialpædgogik, 24/2009 

Udvalgte kapitler: 

- ”Opdragelse til fællesskab. Indsats mod mobning og udstødelse i daginstitutioner”, Birk Chri-

stensen, kap. 3 s. 19-27. Udgivet af Børns Vilkår 2002 

- ”Individ og fællesskab – om inklusion og eksklusion”  Janne Hedegaard Hansen, kap. 6 s. 

155-186. Udgivet af Akademisk Forlag 2006 
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- ”Socialt samvær mellem børn – inklusion og eksklusion i børnehaven” Borgunn Ytterhus, 

kap. 2 og kap. 4. Udgivet af Hans Reitzels Forlag 2003. 

- ”At bryde med vanetænkning og rutinehandlinger” Kim Rasmussen, s. 138-157 

Bøger:  

- ”Levende ord” Lisbeth Glerup. Udgivet af Kroghs Forlag 2006. 

 

Litteraturen findes i børnehaven og kan lånes herfra. Vi forventer, at du læser litteraturen i løbet af 

din praktikperiode. 

Desuden anbefaler vi følgende bøger: 

- ”Inklusionens pædagogik” Carsten Pedersen m.fl. 

- ”Kulturmøde i småbørnsinstitutioner” Rigmor Bornemann 

- Inkluderende pædagogik” Bjørg Kjær 

Evaluering. Her formuleres 

hvordan den studerendes 

læringsudbytte evalueres ved 

2/3 af praktikperioden  

(Skemaet tilpasser sig automatisk, når det udfyldes) 

Vi følger retningslinjerne for statusmødet, som beskrevet i praktikpjecen. Desuden vil vi til vejled-

ningen før mødet mundtligt evaluere praktikforløbet indtil nu samt inddrage resten af forløbet. 

Organisering af vejled-

ning: 

a) Hvordan tilrettelægges 

uddannelsesforløbet for den 

enkelte studerende?: 

b) Hvordan og hvornår afhol-

des vejledning? 

(Skemaet tilpasser sig automatisk, når det udfyldes) 

 

a) Praktikforløbet tilrettelægges af praktikvejleder og studerende udfra den aktuelle ud-

dannelsesbekendtgørelse. Den studerende kan forvente en vejleder, der kan give spar-

ring og reflektere over det, den studerende byder ind med. Desuden kan det forventes af 

vejlederen, at hun er aktiv i at oparbejde et optimalt praktikmiljø i børnehaven. 

 

 Vi har et læringssyn, der handler om: 
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c) Hvordan inddrages den 

studerendes portfolio i vej-

ledningsprocessen? 

 

- At tage ansvar for egen læring i samspil med andre 

- At have indflydelse på, og kunne vælge, hvad man vil beskæftige sig med – hvordan man vil 

gøre det og med hvem, samt at kunne begrunde valget. 

- At være i det kendte og udvikle det 

- At tage livtag med det ukendte og uventede 

- At prøve mangfoldige måder at lære på – fra praktisk handling til teoretisk fordybelse og fra 

at eksperimentere til at modtage instruktion 

- At deltage i musiske og andre skabende aktiviteter, og herigennem opleve, kommunikere og 

erkende med krop og sanser således at både følelser og intellekt inddrages 

- At øve sig i ord og handling 

- At reflektere over egne erfaringer og udveksle erfaringer med andre 

- At tilegne sig eksisterende viden og skabe viden for sig selv og dem, man arbejder sammen 

med 

- At indgå i forskellige former for samarbejde og bearbejde erfaringer herfra som en integreret 

del af læreprocessen 

- At veksle mellem deltagelse i forskellige læreprocesser og overvejelse over processernes 

mål, indhold, metoder og resultater. 

 

 

b) Der er vejledning 1 time om ugen, primært med praktikvejlederen. Der vil desuden være 

vejledning og sparring i hverdagen med vejleder og øvrige kolleger. Desuden vil der væ-

re en vejledning med daginstitutionsleder og en med sprogpædagog. 

 

Det  er den studerendes ansvar, at der er en dagsorden til hver vejledning. 

 

Et vejledningsforløb kan/skal indeholde: 

 

-  Hvordan indgår den studerende i det daglige arbejde 

- Løbende dialog om den studerendes arbejde med kompetencemål, herunder videns- og 
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færdighedsmålene, samt arbejdsportfoliet. 

- Huset pædagogik/værdigrundlag 

- Husets personalepolitik 

- Sprogarbejde 

-  Information/videndeling om børnene 

- Information/videndeling om forældresamarbejde (hvis muligt evt. deltagelse i forældre-

samtale) 

- Information/videndeling om kulturer og baggrunde 

- Teori/praksis 

- Indsigt i ledelse, økonomi, ressourcetildeling samt Horsens kommunes struktur (daginst. 

Lederen) 

- Inden statusmødet inddrages resten af praktikforløbet 

 

c) Vejleder orienterer sig i den studerendes arbejdsportfolio inden vejledning, og derudover aftales 

med den enkelte studerende hvorledes portfoliet bruges – f.eks. om der skal kommenteres skriftligt 

eller mundtligt. Desuden kan den studerendes dagsorden til vejledning skrives i portfoliet. 

 

Institutionen som praktik-

sted: 

Er der særlige forventninger 

til den studerendes forud-

sætninger? 

(Skemaet tilpasser sig automatisk, når det udfyldes) 

Vi gør opmærksom på, at selvom vi har mange to-sprogede børn og børn fra udsatte familier er vi 

et dagtilbud. Derfor forventer vi, at den studerende er interesseret i arbejdet med 3-6 årige børn 

udfra vores dagtilbudspædagogik. Den studerende skal derfor knytte den teori, der er arbejdet med 

på seminariet, sammen med praksis i en børnehave. 

Den studerendes arbejds-

plan: 

(Skemaet tilpasser sig automatisk, når det udfyldes) 

Det aftales ved forbesøg hvornår den studerende kan få sin arbejdsplan. 
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Organisering af kontakt til 

uddannelsesinstitution 

(herunder en kort beskrivelse 

af hvordan praktikstedet for-

holder sig, hvis der er be-

kymring / problemer i prak-

tikforløbet) 

(Skemaet tilpasser sig automatisk, når det udfyldes) 

Vi samarbejder med VIA University College om at få praktikken til at fungere, og deltager i relevan-

te møder og kurser. Hvis der opstår vanskeligheder i praktikken inddrager vi seminariet på et tidligt 

tidspunkt. 
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Uddannelsesplan 3. praktik - Social- og specialpædagogik 

Område 4: Samarbejde og udvikling – 3. praktikperiode. 

Området retter sig mod samarbejdsrelationer i og udvikling af social- og specialpædagogisk praksis i samspil med 

målgrupperne. 

Kompetencemål: Den studerende kan gennem udvikling af pædagogisk praksis understøtte de tre målgruppers læ-

rings-, udviklings- og omsorgsbehov og perspektiver i samarbejde med relevante aktører. 

Vidensmål: studerende har 

viden om 

Færdighedsmål: Den stude-

rende kan 

Hvilke muligheder for læring kan etableres gennem den dag-

lige 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?) 

Den institutionelle, organi-

satorske og ledelsesmæssi-

ge rammer for social- og 

specialpædagogiske indsat-

ser 

agere professionelt inden for 

de givne institutionelle, organi-

satoriske og ledelsesmæssige 

rammer, 

Den studerende vil blive vejledt af lederen omkring institutionelle, 

organisatoriske og ledelsesmæssige rammer. 

forskellige social- og speci-

alpædagogiske tilgange og 

metoder, 

foretage en faglig vurdering af 

de metoder, som anvendes på 

praktikstedet, 

Vi arbejder med temaer udfra vores pædagogiske læreplaner. Vi 

målsætter os i forhold til børnegruppens læringsmål; hvilke pæda-

gogiske tiltag vil vi arbejde med og hvilke tegn ønsker vi at se på 

læring, udvikling og trivsel, samt dokumentationsform. 

I børnehaven bruges følgende metoder i forhold til arbejdet med 

læringsmålene for børnegrupperne: Fri for mobberi, Læseleg, 
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Sprogvurdering.dk, TRAS, TrasMo, Dansk pædagogisk udviklings-

beskrivelse. Nogle af metoderne bruges som del af daglig praksis, 

andre efter behov. 

Derudover arbejdes med inklusion, anerkendelse og differentierede 

fællesskaber.  

tilgrænsende fagligheder og 

rammerne for tværprofessi-

onelt samarbejde, 

indgå i tværprofessionelt sam-

arbejde om løsningen af kon-

krete opgaver og/eller pro-

blemstillinger, 

Rytterkilden samarbejder med lokalområdet samt har konferencer 

med psykolog,tale/høre konsulent, ergo- og fysioterapeut hver an-

den måned. Vi har åben rådgivning med psykolog, distriktsrådgiver 

og sundhedsplejerske. Vi samarbejder med tosprogskonsulent, fa-

miliecentrene, dagplejen, tolke samt Langmarkskolen. 

Den studerende får mulighed for at deltage i relevante møder. Des-

uden vil den studerende kunne kontakte psykolog og distriktsrådgi-

ver, som er i huset jævnligt, med henblik på afklaring af deres ar-

bejdsopgaver i området. 

opgave- og ansvarsfordeling 

mellem målgrupperne, pro-

fessionelle, frivillige og på-

rørende, 

redegøre for egen faglighed, 

opgaver og ansvar i et mange-

facetteret samarbejde, 

Vores samarbejde, som beskrevet ovenfor, sker altid i et tæt sam-

arbejde med forældrene, men vi er tovholdere i processen. Den 

studerende vil kunne deltage ”på sidelinjen”, blive informeret om 

processen og deltage i møder med accept fra forældrene. 

forandringsprocesser og 

innovation, 

deltage i udviklingen af den 

pædagogiske praksis gennem 

innovative og eksperimente-

rende tiltag, 

Vi arbejder løbende med temaer udfra vores pædagogiske lærepla-

ner, og det forventes, at den studerende deltager aktivt i planlæg-

ning, udførelse og evaluering. Desuden skal den studerende selv 

stå for et pædagogisk forløb med en mindre eller større gruppe 

børn. Vi bruger SMTTE modellen til dette, og det skal den stude-

rende også gøre. Vi forventer at den studerende kan bruge SMTTE 

modellen til at reflektere over både egen og børnenes læring. Des-

uden skal den studerende udfordre vores eksisterende praksis og 

bidrage til at udvikle denne. 
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didaktiske og pædagogiske 

metoder til udvikling af pæ-

dagogisk praksis, herunder 

dokumentation og evalue-

ring, og 

sætte mål, anvende dokumen-

tations- og evalueringsmetoder 

og udvikle viden gennem del-

tagelse, systematisk erfarings-

opsamling og refleksion over 

pædagogisk praksis og 

Den studerende skal bruge en udvidet SMTTE model, som vi arbej-

der med. Her gør man sig didaktiske overvejelser og refleksioner 

som f.eks. hvad er læringsmålet, hvilke pædagogiske tiltag anven-

des, hvilken teori arbejdes der med, hvordan indtænkes aktiv læ-

ring, sproglig læring samt hvilke tegn kan ses på læring m.m. 

Der er ligeledes et evalueringsskema, der omhandler både børns og 

personales læring. 

førstehjælp. udføre grundlæggende første-

hjælp. 

 

Angivelse af relevant lit-

teratur:  

(Skemaet tilpasser sig automatisk, når det udfyldes) 

Artikler: 

- ”Voksnes definitionsmagt og børns selvoplevelse” Berit Bae, Social Kritik, 47/1996 

- ”Om anerkendelsens enøjethed – og inklusion som kærkommen medspiller” Richie og Munck, 

Tidsskrift for socialpædgogik, 24/2009 

Udvalgte kapitler: 

- ”Opdragelse til fællesskab. Indsats mod mobning og udstødelse i daginstitutioner”, Birk Chri-

stensen, kap. 3 s. 19-27. Udgivet af Børns Vilkår 2002 

- ”Individ og fællesskab – om inklusion og eksklusion”  Janne Hedegaard Hansen, kap. 6 s. 

155-186. Udgivet af Akademisk Forlag 2006 

- ”Socialt samvær mellem børn – inklusion og eksklusion i børnehaven” Borgunn Ytterhus, kap. 

2 og kap. 4. Udgivet af Hans Reitzels Forlag 2003. 

- ”At bryde med vanetænkning og rutinehandlinger” Kim Rasmussen, s. 138-157 

Bøger:  

- ”Levende ord” Lisbeth Glerup. Udgivet af Kroghs Forlag 2006. 
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Litteraturen findes i børnehaven og kan lånes herfra. Vi forventer, at du læser litteraturen i løbet af 

din praktikperiode. 

Desuden anbefaler vi følgende bøger: 

- ”Inklusionens pædagogik” Carsten Pedersen m.fl. 

- ”Kulturmøde i småbørnsinstitutioner” Rigmor Bornemann 

- Inkluderende pædagogik” Bjørg Kjær 

Evaluering. Her formuleres 

hvordan den studerendes 

læringsudbytte evalueres 

ved 2/3 af praktikperioden  

(Skemaet tilpasser sig automatisk, når det udfyldes) 

Vi følger retningslinjerne for statusmødet, som beskrevet i praktikpjecen. Desuden vil vi til vejlednin-

gen før mødet mundtligt evaluere praktikforløbet indtil nu samt inddrage resten af forløbet. 

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? 

(Skemaet tilpasser sig automatisk, når det udfyldes) 

 

a) Praktikforløbet tilrettelægges af praktikvejleder og studerende udfra den aktuelle ud-

dannelsesbekendtgørelse. Den studerende kan forvente en vejleder, der kan give sparring 

og reflektere over det, den studerende byder ind med. Desuden kan det forventes af vej-

lederen, at hun er aktiv i at oparbejde et optimalt praktikmiljø i børnehaven. 

 

 Vi har et læringssyn, der handler om: 

 

- At tage ansvar for egen læring i samspil med andre 

- At have indflydelse på, og kunne vælge, hvad man vil beskæftige sig med – hvordan man vil 

gøre det og med hvem, samt at kunne begrunde valget. 

- At være i det kendte og udvikle det 

- At tage livtag med det ukendte og uventede 
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- At prøve mangfoldige måder at lære på – fra praktisk handling til teoretisk fordybelse og fra 

at eksperimentere til at modtage instruktion 

- At deltage i musiske og andre skabende aktiviteter, og herigennem opleve, kommunikere og 

erkende med krop og sanser således at både følelser og intellekt inddrages 

- At øve sig i ord og handling 

- At reflektere over egne erfaringer og udveksle erfaringer med andre 

- At tilegne sig eksisterende viden og skabe viden for sig selv og dem, man arbejder sammen 

med 

- At indgå i forskellige former for samarbejde og bearbejde erfaringer herfra som en integreret 

del af læreprocessen 

- At veksle mellem deltagelse i forskellige læreprocesser og overvejelse over processernes mål, 

indhold, metoder og resultater. 

 

b) Der er vejledning 1 time om ugen, primært med praktikvejlederen. Der vil desuden være 

vejledning og sparring i hverdagen med vejleder og øvrige kolleger. Desuden vil der være 

en vejledning med daginstitutionsleder og en med sprogpædagog. 

 

Det  er den studerendes ansvar, at der er en dagsorden til hver vejledning. 

 

Et vejledningsforløb kan/skal indeholde: 

 

-  Hvordan indgår den studerende i det daglige arbejde 

- Løbende dialog om den studerendes arbejde med kompetencemål, herunder videns- og fær-

dighedsmålene, samt arbejdsportfoliet. 

- Huset pædagogik/værdigrundlag 

- Husets personalepolitik 

- Sprogarbejde 

-  Information/videndeling om børnene 

- Information/videndeling om forældresamarbejde (hvis muligt evt. deltagelse i forældresam-

tale) 
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- Information/videndeling om kulturer og baggrunde 

- Teori/praksis 

- Indsigt i ledelse, økonomi, ressourcetildeling samt Horsens kommunes struktur (daginst. Le-

deren) 

- Inden statusmødet inddrages resten af praktikforløbet 

 

c) Vejleder orienterer sig i den studerendes arbejdsportfolio inden vejledning, og derudover aftales 

med den enkelte studerende hvorledes portfoliet bruges – f.eks. om der skal kommenteres skriftligt 

eller mundtligt. Desuden kan den studerendes dagsorden til vejledning skrives i portfoliet. 

 

 

 

 

 

Institutionen som prak-

tiksted: 

Er der særlige forventninger 

til den studerendes forud-

sætninger? 

(Skemaet tilpasser sig automatisk, når det udfyldes) 

Vi gør opmærksom på, at selvom vi har mange to-sprogede børn og børn fra udsatte familier er vi et 

dagtilbud. Derfor forventer vi, at den studerende er interesseret i arbejdet med 3-6 årige børn udfra 

vores dagtilbudspædagogik. Den studerende skal derfor knytte den teori, der er arbejdet med på 

seminariet, sammen med praksis i en børnehave. 

Den studerendes ar-

bejdsplan: 

 

(Skemaet tilpasser sig automatisk, når det udfyldes) 

Det aftales ved forbesøg hvornår den studerende kan få sin arbejdsplan. 
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Organisering af kontakt 

til uddannelsesinstituti-

on 

(herunder en kort beskrivel-

se af hvordan praktikstedet 

forholder sig, hvis der er 

bekymring / problemer i 

praktikforløbet) 

(Skemaet tilpasser sig automatisk, når det udfyldes) 

Vi samarbejder med VIA University College om at få praktikken til at fungere, og deltager i relevante 

møder og kurser. Hvis der opstår vanskeligheder i praktikken inddrager vi seminariet på et tidligt 

tidspunkt. 
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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 udviklingsmuligheder 
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 sam-

spil, og demonstrere professionsfaglig dømmekraft, 

følgende forholds indflydelse på den valgte 
problemstilling: 
-Kulturelle og sociale. 

-Institutionelle og organisatoriske. 
-Historiske, samfundsmæssige og internatio-

nale, 

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 valg-

te 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: 

Vuggestuen har haft pædagoger på efteruddannelse i: Sprog, Mediepædagogik, Krop og bevægelse, Udeliv og Vejledningsteorier og 

forandringsprocesser. Disse felter implementeres i den daglige praksis i børnehaven.  

 

 

Institutionens rammer for empiriindsamling: 

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

(Skemaet tilpasser sig automatisk, når det udfyldes) 

Den studerende skal selv indhente tilladelse hos de pågældende børns forældre – brug skema fra Praktikportalen 

Kontaktperson for den studerende 

(Skemaet tilpasser sig automatisk, når det udfyldes) 
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Lone Brøndum og Lise Hansen 

 

 


