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PRAKTIKBESKRIVELSE 

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

Gældende fra september 2019 

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: 

Dagtilbud Egebjerg 

Egesholm 5 

8700 Horsens 

79294105 

dagtilbudegebjerg@horsens.dk 

 

 

Dagtilbudsleder Torben Skov 

Ass. Leder Henriette Stein Carlsen hstc@horsens.dk 20407899 

 

Kommunal dagtilbud 0-6 år – vuggestue og børnehave 

mailto:dagtilbudegebjerg@horsens.dk
mailto:hstc@horsens.dk
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Institutionstype/  

foranstaltning 

a) Antal børn/unge /voksne 

b) Aldersgruppe  

c) Antal stuer / afdelinger 

d) Åbningstid 

a) ca. 250 børn 

b) 0-6 år 

c) 5 vuggestuegrupper, 5 børnehavegrupper 3-4 årige, 2 storbørnsgrupper, 4 dagplejere 

d) mandag til torsdag kl.5:45-17:00 fredag kl.5:45-16:30 

Dagtilbud Egebjerg er et aldersintegreret kommunalt dagtilbud, der består af Kaskelotten. 

Hvalungen, Skovgården, Valhal og dagplejen i Egebjerg.  

Kaskelotten er hovedhuset med tilhørende en mindre bygning Hvalungen. Kaskelotten består 

af 5 vuggestuegrupper, 3 børnehavegrupper 3-4 årige og 1 førskolegruppe. 

Skovgården og Valhal ligger ca. 800 meter fra Kaskelotten. Her findes der et træhus Yggdrasil 

med opvarmning af brændeovn. Skovgården og Valhal består af 2 børnehavegrupper 3-4 årige 

og en førskolegruppe, hertil hører en stor grund med mulighed for udeliv –aktiviteter 

De kommende skolebørn er delvis i Hvalungen og i Skovgården.  

Dagplejen består af 4 dagplejere, de har grupperum til legestue i Hvalungen, som de benytter 

halve eller hele dage eller de deltager i fælles aktiviteter med Kaskelotten, og har et tæt sam-

arbejde med vuggestuen.  

Til Kaskelotten og Hvalungen hører en stor skøn legeplads med gynger, bålhytte, cykelbane, 

boldbane, og terrasser ved grupperummene. Børnehave og vuggestue har særskilte legeplad-

ser.  

I kaskelotten har vi et produktionskøkken, der hver dag laver sund mad til børnehaven og 

vuggestuen, delvis økologisk, efter sundhedsstyrelsens anbefalinger. I vuggestuen er der fuld-

kostordning, i børnehaven medbringer barnet selv frisk frugt eller grønt til eftermiddagsma-

den. I huset forefindes der en kostpolitik.  
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Institutionens formål  

jf. lovgrundlag. 

Dagtilbud Egebjerg er underlagt dagtilbudsloven og Horsens kommunes værdier og fælles vi-

sion for børn og unge. Vores udgangspunkt er, at være et alsidigt tilbud med fokus på kerne-

opgaven det enkelte barns trivsel, udvikling, læring og dannelse.  

Vi arbejder ud fra den styrkede læreplan og det pædagogiske grundlag, hvor vores mål er, at 

have fokus på udviklende læringsmiljøer såvel ude som inde og i det brede lærings perspektiv, 

som tilgodeser børnenes behov over hele dagen.  

Vi tilstræber i tæt samarbejde med forældrene at give børnene omsorg og tryghed, så børne-

nes alsidig udvikling styrkes. Vi tilrettelægger aktiviteter i større og mindre grupper for, at til-

godese børnenes behov og for at give børnene mulighed for at lære at være i et forpligtende 

fællesskab. 

Dagtilbudsloven § 7 

 Dagtilbud skal fremme børns trivsel, læring, udvikling og dannelse gennem trygge og pædagogiske 
læringsmiljøer, hvor legen er grundlæggende, og hvor der tages udgangspunkt i et børneperspektiv. 
 

 Dagtilbud skal i samarbejde med forældrene give børn omsorg og understøtte det enkelte barns triv-
sel, læring, udvikling og dannelse og bidrage til, at børn får en god og tryg opvækst. 
 

 Børn i dagtilbud skal have et fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø, som fremmer deres trivsel, 
sundhed, udvikling og læring. 
 

 Dagtilbud skal give børn medbestemmelse, medansvar og forståelse for og oplevelse med demokrati. 
Dagtilbud skal som led heri bidrage til at udvikle børns selvstændighed, evner til at indgå i forplig-
tende fællesskaber og samhørighed med og integration i det danske samfund. 
 

 Dagtilbud skal i samarbejde med forældrene sikre børn en god overgang fra hjem til dagtilbud. Dag-
tilbud skal endvidere i samarbejde med forældre og skole sikre børn en god sammenhængende over-
gang mellem dagtilbud og fra dagtilbud til fritidstilbud og skole ved at udvikle og understøtte deres 
grundlæggende kompetencer og lysten til at lære. 
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Pædagogisk læreplan § 8 

I dagtilbud Egebjergs  pædagogiske læringsmiljø understøtter vi børnenes brede læring, herunder nysgerrig-
hed, gåpåmod, selvværd og bevægelse indenfor de seks læreplanstemaer 

 

§ 8 Det pædagogiske læringsmiljø skal tilrettelægges, så det inddrager hensynet til børnenes perspektiv og 

deltagelse, børnefællesskabet, børnegruppens sammensætning og børnenes forskellige forudsætninger. 
Stk. 4. Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan det pædagogiske læringsmiljø understøt-

ter børns brede læring, herunder nysgerrighed, gåpåmod, selvværd og bevægelse, inden for og på tværs af 
følgende temaer: 

1) Alsidig personlig udvikling. 

2) Social udvikling. 
3) Kommunikation og sprog. 

4) Krop, sanser og bevægelse. 
5) Natur, udeliv og science. 

6) Kultur, æstetik og fællesskab. 

HORSENS KOMMUNES VÆRDIER: 

 I Horsens kommune har man gjort sig etiske overvejelser om hvilke værdier, der skal 

have særlig opmærksomhed ved betjening af borgere, samarbejdspartner og i samar-

bejdet kollegaer imellem. Disse værdier tilstræber vi, at implementere i Daginstitution 

Egebjerg ved at møde børn, forældre, samarbejdspartner og kollegaer på følgende 

måde: 

 

 Helhed – som virksomhed fremstår vi som én enhed. Vi udviser forståelse og ansvarlig-

hed for hinanden og det øvrige lokalsamfund. 

 

 Resultat – vi arbejder resultatorienteret og effektivt. 

 

 Respekt – vi møder børn, forældre, kollegaer og samarbejdspartner med respekt og 

åbenhed og sikre troværdighed i vores handlinger. 

 

 Kvalitet -  vi leverer ydelser af højest mulig kvalitet og god service gennem professio-

nelt arbejde og kompetent kommunikation.  
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FÆLLES VISON FOR BØRN OG UNGE – ALLE SKAL HAVE EN UDDANNELSE. DET GØR 

VI VED AT: 

 Have forventninger til alle børn. Vi arbejder målrettet på at sikre alle børn bedst mulig 

læring, trivsel og personlig mestring 

 Se alle forældre som en ressource for deres børn 

 Understøtte børn fællesskab og netværk 

 Styrke den almene indsats 

 Skabe helhed og sammenhæng i indsatserne. Vi har fokus på det enkelte barn i en tid-

lig og helhedsorienteret indsats og vi er optaget af, at det vi gør, er noget der virker. 

Karakteristik af brugergrup-

pen: 

Beskrivelse af den / de aktuelle 

børne- / bruger/borgergruppe. 

Egebjerg by består af et lille lokalsamfund i yderkanten af Horsens by. Egebjerg er et område 

der er i stor vækst. Hovedparten af vores familier er ressourcestærke og velfungerende, hvil-

ket ses og mærkes på børnene. Vi har et godt forældreskab, hvor forældrene tager medansvar 

for dagtilbud Egebjerg. I Dagtilbud Egebjerg er der en forældrebestyrelse bestående af 8 for-

ældrevalgte, 2 personalerepræsentanter, samt ledelsen.  

 

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 Dagtilbud Egebjerg arbejder vi ud fra et menneskesyn, et børnesyn og et læringssyn.  

Den styrkede pædagogiske læreplan er vores fælles pædagogiske grundlag med en række 

centrale elementer med fokus på leg, børnefællesskaber og et bredt læringsbegreb, som skal 

udgøre den forståelse og tilgang, hvorpå der skal arbejdes med børns trivsel, læring, udvikling og 

dannelse i dagtilbud. Vi har fokus på arbejdet med etablering af et pædagogisk læringsmiljø hele 

dagen, herunder i rutinesituationer, planlagte aktiviteter og børneinitieret leg. Vi skal som dagtil-

bud forholde os til børn i udsatte positioner, forældresamarbejde om børns læring, sammenhæng 

til børnehaveklassen samt samarbejde med det omkringliggende samfund. Vi arbejder ligeledes 

med etablering af en evaluerings - datakultur i dagtilbuddet med anvendelse af forskellige digitale 

redskaber.  
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Menneskesyn: 

 

 ”Mennesket er født med en drivkraft og parathed til overlevelse og udvikling gennem relati-

ons dannelse, hvor mennesket er”: 

 Modtagelig overfor påvirkninger 

 Forventer gensidig kontakt 

 Insisterer på at få sine behov opfyldt 

 Kvitterer med tilfredshed, når det får sine behov opfyldt 

 

Barnesyn: 

 

”Det at være barn har værdi i sig selv. Børn skal ikke alene forberedes, men også støttes og 

værdsættes”. 

Børneperspektiver: 

Børn gør det bedste, de kan. De har behov for at blive hørt og taget alvorligt og være en del 

af et fællesskab. 

Børnene skal opleve at have indflydelse på udformning af dagligdagen og aktiviteterne uanset 

baggrund, køn, alder og kultur. 

Det pædagogiske personale skal invitere barnet til at være aktivt deltagende, så barnet selv er 

med til at skabe sin læring og konkrete deltagelse i demokratiske sammenhænge, som perso-

nalet er ansvarlige for at skabe. 

Dagtilbuddet skal være med til at understøtte det gode børneliv, forstået som et liv, hvor der 

er plads, tid og ro til at være barn, og hvor et nært og tillidsskabende pædagogisk personale 

giver barnet nærvær, omsorg og tryghed til at kunne lære og udvikle sig.  

Se det pædagogiske grundlag.  

 

Læringssyn: 

”Vi vil have et dagtilbud, hvor børns lyst og motivation til at lære og til at indgå i sociale fæl-

lesskaber, udfoldes optimalt af professionelle medarbejdere, der kontinuerligt anvender ny og 

reflekteret viden om læring, samt om differentierede og dynamiske læringsmetoder og læ-

ringsmiljøer. Alle mennesker er noget særligt i sig selv og er, hvad de er, i kraft af hinanden”. 

Det pædagogiske læringsmiljø er rammen for børns trivsel og læring og helt centralt i arbejdet 

med den pædagogiske læreplan. Med pædagogisk læringsmiljø forstås et miljø, hvor der med 

afsæt i de centrale elementer i det pædagogiske grundlag arbejdes bevidst og målrettet med 
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børns trivsel, læring, udvikling og dannelse. Det pædagogiske læringsmiljø i dagtilbuddet skal 

være baseret på et samspil mellem strukturelle parametre som personalets uddannelse og 

kompetencer, børnegruppernes størrelse, fysiske rammer, normering, digitale redskaber, den 

æstetiske udformning mv. og en række proceselementer som det empatiske samspil med de 

andre børn og det pædagogiske personale, udfordrende dialoger og situationer, forældresam-

arbejdet og hverdagens rytme mv. Den pædagogiske læreplan skal understøtte og tydeliggøre 

samspillet mellem disse forhold. 

I hverdagens pædagogiske tiltag tager vi udgangspunkt i dagtilbudsloven og dermed den styr-

kede pædagogiske læreplan. Vi har fokus på ledelsens og det pædagogiske ansvar i at skabe 

organisatoriske rammer og gode læringsmiljøer for og sammen med børnene i hele åbningsti-

den. Udgangspunktet for de læringsprocesser barnet indgår i, er legen og legende tilgange til 

læring, barnets interesse, undring og nysgerrighed samt det pædagogiske personales viden 

om at fremme læring og udvikling. Vi bidrager til at udvikle børnenes legeevner, børnenes 

motivation for at lære og give børnene tiltro til egne evner.  

Vi anvender følgende metoder til dokumentation af pædagogisk praksis: 

 Smtte-model 

 Praksisfortællinger 

 Snaplog 

 Foto og video 

 Aktionslæringsforløb 

 Professionelle læringscirkler 

 Vi anvender følgende metoder til at tydeliggøre barnets udviklingsniveau: 

 Iagttagelser 

 Sprogvurderinger 

 Rambøl-Motorik 

 Rambøl - dialogprofiler 

 TRAS/TRASMO 

 DPU 

 Video  
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Vi anvender følgende metoder til at sikre barnets udvikling: 

 Handleplaner 

 Konferencer 

 Professionelle læringsfællesskaber 

 Intensiveret forældresamarbejde 

 Vi lærer sprog 

 Kom ud i dag 

 NUSSA 

 Rambøl Motorik 

 Inklusions pædagogik (vejledende deltagelse) 

Ansatte  

(pædagogiske faggrupper, andre 

faggrupper) 

I dagtilbud Egebjerg er der ansat pædagogisk personale der består af pædagoger, pædagogi-

ske assistenter, pædagogmedhjælper, dagplejere, køkkenpersonale, pedeller, administrativ-

personale, pædagogstuderende, PA- elever. 

Vi er ligeledes et dagtilbud der påtager os et socialt ansvar og tager virksomhedspraktikanter i 

praktik i kortere eller i længere perioder.  

Praktikvejlederens kvalifikati-

oner: 

 

 

 

 

 

 

Pædagogisk grunduddannelse: 

 

PD modul i praktikvejledning: 

 

Diplomuddannelse  

 

X 

X 
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Andet/ andre uddannelser: 

 

 

Navne: 

Alma, Børnehave alnik@horsens.dk 

Natallia, Børnehave nso@horsens.dk 

Jytte, Vuggestue jmdj@horsens.dk 

 

 

Tværprofessionelt samar-

bejde in- og eksternt:  

Dagtilbud Egebjerg samarbejder bla. med:  

 Psykolog 

 Tale-hørekonsulent 

 Fysioterapeut 

 Sundhedsplejerske 

 Skole/SFO 

 Familierådgiver /behandler 

 Sprogvejleder 

 

 

mailto:alnik@horsens.dk
mailto:nso@horsens.dk
mailto:jmdj@horsens.dk
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Særlige forhold omkring den 

studerendes ansættelse: 

SÆRLIGE FORHOLD OMKRINGS DEN STUDERENDES ANSÆTTELSE: 

DAGTILBUD EGEBJERGS SYN PÅ STUDERENDE: 

Når vi modtager studerende i praktik, er det i Dagtilbud Egebjerg et fælles ansvar, at 

den studerende mødes i et åbent – positivt og engageret uddannelsesmiljø, hvor den 

studerende bliver en del af arbejdsfællesskabet og institutionskulturen. Der er klare 

forventninger og tydelige rammer for praktikperioden. 

I Dagtilbud Egebjerg er vi sammen med uddannelsesstedet med til at sikre, at prak-
tikken bliver en integreret del af uddannelsen. 

 Den studerende kan i praktikken erhverve sig professionsrelevante kompetencer, vi-

den og færdigheder indenfor det pædagogiske praksisfelt. 

 Den studerende skal have mulighed for at arbejde med og afprøve sine konkret læ-

ringsmål for praktikken, så kompetence, videns- og færdighedsmålene for praktikken 

bliver opfyldt. 

 Praktikken indeholder både tid til fordybelse og faglige udfordringer i et kollegialt fæl-

lesskab. Den studerende vil have mulighed for at kunne reflektere over kollegaers 

praksis og institutionens rutiner og metoder. 

 Der gives vejledning 1 time i ugen / 2 timer hver anden uge, hvor der er mulighed for 

pædagogisk vejledning i praksis. Vejledning bliver varetaget af praktikvejleder, som 

sammen med den studerende arbejder for praktikken er båret af viden, tryghed og 

udvikling/læring i et fagligt fællesskab. 

 Den studerende vil også modtage vejledning fra ledelse og evt. andre pædagoger med 

specialviden indenfor forskellige områder. Dette vil kunne højne den studerendes fag-

lighed, og skabe nye kompetencer i det pædagogiske praksisfelt. 
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DET FORVENTES AF PERSONALET: 

 At de bidrager til den studerendes læring i praktikken, da den studerendes praktikfor-

løb er et fælles ansvar. 

 At personalet stiller sig til rådighed for både formel og uformel vejledning 

 At de skaber rum og plads til den studerende kan øve sig i at vidensdele med sine kol-

legaer 

 At personaler udviser interesse og nysgerrighed ifht den studerendes kompetence-, 

viden og færdighedsmål for praktikken. 

 At de støtter, tilvejebringer og anviser gode læringsrum for den studerende i sit ar-

bejde med konkrete læringsmål og er opmærksom, at den studerende får mulighed 

for at opøve og afprøve nye videns- og færdighedskompetencer 

 At personalet giver og modtager konstruktiv feedback. 

 At personalet udviser interesse og nysgerrighed i forhold til den studerendes kompe-

tence-, viden og færdighedsmål for praktikken 

 At de støtter, tilvejebringer og anviser gode læringsrum for den studerende i sit ar-

bejde med konkrete læringsmål og er opmærksom på, at den studerende får mulighed 

for at opøve og afprøve nye videns- og færdighedskompetencer. 
 At personalet giver og modtager konstruktiv feedback. 

DET FORVENTES AF DEN STUDERENDE:     

 At den studerende er opmærksom på, at praktikken er et læringsforløb, hvor man 

samtidig er en del af institutionens normering i anden og tredje praktik. Det at kunne 

forvalte rollen som studerende og samtidig som medarbejder ansvarligt. 

 At der inden praktikkens start er kendskab til barnets udvikling 0-6 år og kendskab til 

indholdet i dagtilbudsloven. 

 Reflekterer over egen og kollegaers praksis, og er opsøgende og nysgerrig på den pæ-

dagogisk praksis. 

 Er åben for og opsøger både formel og uformel vejledning, og giver og modtager kon-

struktiv feedback. 

 At den studerende er ansvarlig for egen læring – både i hverdagspraksis og ved vejled-

ning. 

 I arbejdsportfolien forventer vi, at den studerende dokumenterer sine arbejdsprocesser 

via refleksion – observationer – selektion – praksisfortællinger og indsamlinger i det 



Pædagoguddannelsen   VIA University College  

Side 12 af 35 

 

pædagogiske praksisfelt. Således at den studerende kan fastholde de kompetencer, vi-

den og færdigheder, de udvikler/tilegner sig i praktikken. 

 At den studerende er engageret i egen uddannelse/praktik og selvstændigt søger fag-

lige udfordringer, nye færdigheder og ny viden. 

 At den studerende indgår aktivt og professionelt i det faglige kollegiale fællesskab. 

 På forbesøget får den studerende udleveret Daginstitution Egebjerg rammeaftale, prak-

tikstedsbeskrivelse, velkomstpjece og arbejdsplan. Som studerende i Daginstitution vil 

den studerende ikke stå som eneste voksen i huset med eneansvar for børnene. Pæda-

gogstuderende i 2. og 3. Praktik vil dog i ydertimerne morgen og eftermiddag, kunne 

være eneste voksen på en gruppe, men arbejder sammen med kollegaer fra andre 
stuer. 

GOD FORNØJELSE MED PRAKTIKKEN  

Nedenfor kan ses uddannelsesplaner for de forskellige praktikker. 

Arbejdsforhold 

Forventes den studerende at ar-

bejde alene? 

Ved bekræftelse: hvor meget og 

hvordan? 

Den studerende i de lønnede praktikker forventes, at kunne tage et pædagogisk ansvar i det 

store fællesskab, og ansvar for en mindre børnegruppe. Vi er et stor dagtilbud, så man er al-

drig alene i huset.  

Der forventes at den studerende vil kunne indgå i den daglige pædagogiske praksis i hele åb-

ningstiden.  

Øvrige oplysninger  
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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 
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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, 

Hvordan arbejder vi med dette: 

 Den studerende vil ved deltagelse i teammøder, læreplans-

møder, personalemøder, vejledning samt samtale med ledel-

sen, kunne opbygge viden om praktikstedets målgruppe, 

samt praktikstedets pædagogiske og samfundsmæssige op-

gaver. 

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, 

Hvilke læringsmuligheder tilbyder vi 

 Den studerende vil, i samarbejde med det pædagogiske per-

sonale og vejleder, i hverdagen have mulighed for at opøve 

kompetencer i at anvende viden om praktikstedets sam-

fundsmæssige opgaver i tilrettelæggelsen af det pædagogi-

ske arbejde. 
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Hvordan understøttes dette: 

 Den studerende vil til vejledning, på gruppens teammøder og 

læreplansmøder samt til personalemøder støttes i at reflek-

tere over egen/andres praksis og egne læreprocesser, samt 

dokumentation af dette.  

evaluerings-, undersøgelses- 

og dokumentationsformer og 

dokumentere og evaluere 

egen deltagelse i pædago-

gisk praksis, herunder re-

flektere over kvaliteten i 

egne læreprocesser, og 

Hvordan arbejder vi med det: 

 Den studerende vil ved deltagelse i teammøder, læreplans-

møder, personalemøder, vejledning samt samtale med ledel-

sen, kunne opbygge viden om målsætning, tilrettelæggelse 

og organisering af pædagogisk praksis herunder om pæda-

gogiske metoders effekter. 

Hvilke læringsmuligheder tilbyder vi: 

 Den studerende vil, i samarbejde med det pædagogiske per-

sonale og vejleder, i hverdagen have mulighed for at kunne 

opøve kompetencer til at målsætte, tilrettelægge, gennem-

føre og evaluere pædagogisk praksis med inddragelse af vi-

den om effekten af forskellige pædagogiske metoder. 

 

Hvordan understøttes det: 

 Den studerende vil til vejledning, på gruppens teammøder og 

læreplansmøder samt til personalemøder støttes i at reflek-

tere over egen/andres praksis og egne læreprocesser, samt 

dokumentation af dette. 
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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. 

Hvordan arbejder vi med det? 

 Den studerende vil ved deltagelse i teammøder, læreplans-

møder, personalemøder, vejledning samt samtale med ledel-

sen, kunne opbygge viden om såvel den sundhedsmæssige 

som den dannelsesmæssige betydning af sunde madvaner, 

måltidskultur, hygiejne og indeklima. 

 

Hvilke læringsmuligheder tilbyder vi: 

 Den studerende vil, i samarbejde med det pædagogiske per-

sonale og vejleder, i hverdagen have mulighed for at opøve 

kompetencer i at anvende viden om sundhedsfremme i tilret-

telæggelse af det pædagogiske arbejde. 

Hvordan understøttes det: 

 Den studerende vil til vejledning, på gruppens teammøder og 

læreplansmøder samt til personalemøder støttes i at reflek-

tere over egen/andres praksis og egne læreprocesser, samt 

dokumentation af dette. 

Angivelse af relevant lit-

teratur:  

Vuggestuen: 

Ida Brandtzæg, Stig Torsteinson, Guro Øistad: ”Se dit barn indefra”  

Susan Hart:  ”Neuroaffektiv udviklingspsykologi 1,2 og 3” 

Janne Østergård Hagelquist: ”Mentalisering i familien”  

    ??????”Små børns sprogtilegnelse”: 
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Den styrkede læreplan: https://arkiv.emu.dk/modul/den-styrkede-p%c3%a6dagogiske-

l%c3%a6replan-%e2%80%93-rammer-og-indhold 

Børnehaven: 

Berit Hertz og Frank Iversen: ”Anerkendelse i børnehøjde”  

Carsten Pedersen, Marianne Bech Larsen, Ida Kornerup og Bent Madsen: ”Inklusionspædago-

gik” 

Carsten Pedersen: ”Inklusion, når det lykkes”  

Janne Hedegaard Hansen: ”Narrativ dokumentation”  

Susan Hart:  ”Neuroaffektiv udviklingspsykologi 1,2 og 3” 

Den styrkede læreplan: https://arkiv.emu.dk/modul/den-styrkede-p%c3%a6dagogiske-

l%c3%a6replan-%e2%80%93-rammer-og-indhold 

Evaluering. Her formuleres 

hvordan den studerendes læ-

ringsudbytte evalueres ved 

2/3 af praktikperioden  

 Vejlederen for den studerende vil, når 2/3 af praktikken er gået, evaluere på den studeren-

des mulighed for at opfylde praktikkens mål. 

 Skemaet til statusudtalelse ifht praktikkens mål - 1. praktik vil blive udfyldt af vejleder og 

drøftet med den studerende. 

Organisering af vejled-

ning: 

a) Hvordan tilrettelægges 

uddannelsesforløbet for den 

enkelte studerende?: 

b) Hvordan og hvornår afhol-

des vejledning? 

a) Den studerende gives mulighed for at opøve færdigheder i at begrunde, tilrettelægge, gennem-

føre og evaluere planlagte pædagogiske aktiviteter gennem deltagelse i pædagogisk praksis på 

praktikstedet, herunder vurdere egne læreprocesser med støtte fra vejleder od det pædagogiske 

personale. 

Den studerende indgår ikke i normeringen, men vil deltage i hverdagens pædagogiske praksis og 

arbejde tæt sammen med vejlederen. På den måde bliver den studerende en del af det pædagogi-

ske personale og det pædagogiske arbejde og vil derigennem udvikle sin viden om 0-3/6 årige 

børns udvikling  

https://arkiv.emu.dk/modul/den-styrkede-p%c3%a6dagogiske-l%c3%a6replan-%e2%80%93-rammer-og-indhold
https://arkiv.emu.dk/modul/den-styrkede-p%c3%a6dagogiske-l%c3%a6replan-%e2%80%93-rammer-og-indhold
https://arkiv.emu.dk/modul/den-styrkede-p%c3%a6dagogiske-l%c3%a6replan-%e2%80%93-rammer-og-indhold
https://arkiv.emu.dk/modul/den-styrkede-p%c3%a6dagogiske-l%c3%a6replan-%e2%80%93-rammer-og-indhold
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c) Hvordan inddrages den 

studerendes portfolio i vej-

ledningsprocessen? 

 b) Der afholdes vejledning 1 time ugentlig eller 2 timer hver anden uge.  

Vejlederen vil: 

 Udøve professionen på et fagligt højt niveau 

 Tilrettelægge praktikken som et læringsfællesskab 

 Støtte den studerende som lærende 

 Vejlede i konkrete læringssituationer 

 Fremme refleksionen hos den studerende  

 Koble praktikken til uddannelsesstedet 

Den studerende vil derudover få vejledning af ledelsen i start af praktikken. 

c) Vi forventer at den studerende arbejder med sin portfolio gennem hele praktikforløbet. Til vej-

ledning vil portfolien være udgangspunkt for den studerendes læreprocesser og vejlederen har 

mulighed for at kommentere på og forholde sig til indholdet. 

 

Den studerendes arbejds-

plan: 

Arbejdsplan udleveres så vidt muligt på forbesøget. Det forventes desuden, at den studerende er 

fleksibel ved sygdom og fravær og deltager i teammøder og personalemøder. Evt. mertimer kan 

den studerende afspadsere på andre dage eller på samme dag. 

Organisering af kontakt til 

uddannelsesinstitution 

(herunder en kort beskri-

velse af hvordan institutio-

nen forholder sig, hvis der er 

bekymring / problemer i 

praktikforløbet) 

Hvis der skulle opstå en bekymring i løbet af praktikken, vil praktikleder og institutionsleder i før-

ste omgang tage bekymringen op med den studerende og i fællesskab forsøge at finde en løsning. 

Hvis dette ikke lykkes, vil praktikvejleder kontakte uddannelsesinstitutionen. Praktikken forløber i 

tæt samarbejde mellem den studerende, praktikunderviseren og institutionen. 
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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, 

Hvordan arbejder vi med det: 

Den studerende vil ved deltagelse i teammøder, læreplansmøder, perso-

nalemøder, vejledning samt samtale med ledelsen, kunne opbygge viden 

om det 0-5 årige barns forudsætninger og udviklingsmuligheder, herun-

der børn med særlige behov.  
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Hvilke læringsmuligheder tilbyder vi: 

Den studerende vil, i samarbejde med det pædagogiske personale og vej-

leder, i hverdagen have mulighed for at opøve færdigheder i at tilrette-

lægge differentierede pædagogiske aktiviteter gennem analyse af børns 

forudsætninger, interaktion og kommunikation  

Hvordan understøttes det: 

Den studerende vil til vejledning, på gruppens teammøder samt til perso-

nalemøder støttes i at reflektere over egen/andres praksis og egne lære-

processer, samt dokumentation af dette.  

samspil og interaktion 

samt relationernes be-

tydning for det 0-5 årige 

barns leg, læring, sociali-

sering, trivsel og udvik-

ling, 

skabe nærværende relati-

oner og understøtte det 

enkelte barns udfoldelses- 

og deltagelsesmuligheder i 

fællesskabet, 

Hvordan arbejder vi med det: 

Den studerende vil ved deltagelse i teammøder, læreplansmøder, perso-

nalemøder, vejledning samt samtale med ledelsen, kunne opbygge viden 

om samspil og interaktion samt relationernes betydning for det 0-5 årige 

barns leg, læring, socialisering, trivsel og udvikling. 

Hvilke læringsmuligheder tilbyder vi: 

Den studerende vil, i samarbejde med det pædagogiske personale og vej-

leder, i hverdagen have mulighed for at opøve kompetencer til at skabe 

nærværende relationer og understøtte det enkelte barns udfoldelses- og 

deltagelsesmuligheder i fællesskabet. 
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Hvordan understøttes det: 

Den studerende vil til vejledning, på gruppens teammøder og læreplans-

møder samt til personalemøder støttes i at reflektere over egen/andres 

praksis og egne læreprocesser, samt dokumentation af dette. 

dialog og professionel 

kommunikation, 

kommunikere nuanceret, 

præcist og forståeligt med 

børn, familier og kolleger, 

Hvordan arbejder vi med det: 

Den studerende vil ved deltagelse i teammøder, læreplansmøder, perso-

nalemøder, vejledning samt samtale med ledelsen, kunne opbygge viden 

om dialog og professionel kommunikation. 

Hvilke læringsmuligheder tilbyder vi: 

Den studerende vil, i samarbejde med det pædagogiske personale og vej-

leder i hverdagen have mulighed for at opøve kompetencer til at kommu-

nikere nuanceret, præcist og forståeligt med børn, familier og kollegaer. 

Hvordan understøttes det: 

Den studerende vil til vejledning, på gruppens teammøder samt til perso-

nalemøder støttes i at reflektere over egen/andres praksis og egne lære-

processer samt dokumentation af dette.  

leg, legeteorier og lege-

kulturer, 

rammesætte børns leg, Hvordan arbejder vi med det: 

Den studerende vil ved deltagelse i teammøder, læreplansmøder, perso-

nalemøder, vejledning samt samtale med ledelsen, kunne opbygge viden 

om leg, legeteorier og legekulturer. 
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Hvilke læringsmuligheder tilbyder vi: 

Den studerende vil, i samarbejde med det pædagogiske personale og vej-

leder, i hverdagen have mulighed for at oparbejde kompetencer til at 

rammesætte børns leg. 

Hvordan understøttes det: 

Den studerende vil til vejledning, på gruppens teammøder samt til perso-

nalemøder støttes i at reflektere over egen/andres praksis og egne lære-

processer samt dokumentation af dette.  

 

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 

Hvordan arbejder vi med det: 

Den studerende vil ved deltagelse i teammøder, læreplansmøder, perso-

nalemøder, vejledning samt samtale med ledelsen, kunne opbygge vide 

om kropslig, kreativ, musisk og æstetisk læring og udfoldelse i pædago-

gisk praksis. 

Hvilke læringsmuligheder tilbyder vi: 

Den studerende vil, i samarbejde med det pædagogiske personale og vej-

leder, i hverdagen have mulighed for at opøve kompetencer til at mål-

sætte, tilrettelægge og evaluere pædagogiske aktiviteter og generelt mo-

tivere og understøtte børns leg og æstetiske, musiske og kropslig udfol-

delse. 
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Hvordan understøttes det: 

Den studerende vil til vejledning, på gruppens teammøder samt til perso-

nalemøder støttes i at reflektere over egen/andres praksis og egne lære-

processer og dokumentation af dette. 

omsorg, sundhedsfrem-

mende og forebyggende 

arbejde. 

tilrettelægge, gennemføre 

og evaluere indsatser for 

omsorg, sundhed og fore-

byggelse. 

Hvordan arbejder vi med det: 

Den studerende vil ved deltagelse i teammøder, læreplansmøder, perso-

nalemøder, vejledning samt samtale med ledelsen, kunne opbygge viden 

om omsorg, sundhedsfremmende og forebyggende arbejde. 

Hvilke læringsmuligheder tilbyder vi: 

Den studerende vil, i samarbejde med det pædagogiske personale og vej-

leder, i hverdagen have mulighed for at opøve kompetencer til at tilrette-

lægge og gennemføre og evaluere indsatser for omsorg, sundhed og fore-

byggelse. 

Hvordan understøttes det: 

Den studerende vil til vejledning, på gruppens teammøder samt til perso-

nalemøder støttes i at reflektere over egen/andres praksis og egne lære-

processer samt dokumentation af dette. 

Angivelse af relevant 

litteratur:  

Vuggestuen: 

Ida Brandtzæg, Stig Torsteinson, Guro Øistad: ”Se dit barn indefra”  

Susan Hart:  ”Neuroaffektiv udviklingspsykologi 1,2 og 3” 

Janne Østergård Hagelquist: ”Mentalisering i familien”  
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    ??????”Små børns sprogtilegnelse”: 

Den styrkede læreplan: https://arkiv.emu.dk/modul/den-styrkede-p%c3%a6dagogiske-l%c3%a6re-

plan-%e2%80%93-rammer-og-indhold 

Børnehaven: 

Berit Hertz og Frank Iversen: ”Anerkendelse i børnehøjde”  

Carsten Pedersen, Marianne Bech Larsen, Ida Kornerup og Bent Madsen: ”Inklusionspædagogik” 

Carsten Pedersen: ”Inklusion, når det lykkes”  

Janne Hedegaard Hansen: ”Narrativ dokumentation”  

Susan Hart:  ”Neuroaffektiv udviklingspsykologi 1,2 og 3” 

Den styrkede læreplan: https://arkiv.emu.dk/modul/den-styrkede-p%c3%a6dagogiske-l%c3%a6re-

plan-%e2%80%93-rammer-og-indhold 

 

Evaluering. Her formu-

leres hvordan den stude-

rendes læringsudbytte 

evalueres ved 2/3 af 

praktikperioden  

 Vejlederen for den studerende vil, når 2/3 af praktikken er gået, evaluere på den studerendes 

mulighed for at opfylde praktikkens mål. 

 Skemaet til statusudtalelse ifht praktikkens mål i 1. praktik vil blive udfyldt af vejleder og drøf-

tet med den studerende. 

Organisering af vej-

ledning: 

a) Hvordan tilrettelæg-

ges uddannelsesforløbet 

a)  I hverdagen gives den studerende mulighed for at opøve færdigheder i at 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. 

https://arkiv.emu.dk/modul/den-styrkede-p%c3%a6dagogiske-l%c3%a6replan-%e2%80%93-rammer-og-indhold
https://arkiv.emu.dk/modul/den-styrkede-p%c3%a6dagogiske-l%c3%a6replan-%e2%80%93-rammer-og-indhold
https://arkiv.emu.dk/modul/den-styrkede-p%c3%a6dagogiske-l%c3%a6replan-%e2%80%93-rammer-og-indhold
https://arkiv.emu.dk/modul/den-styrkede-p%c3%a6dagogiske-l%c3%a6replan-%e2%80%93-rammer-og-indhold
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for den enkelte stude-

rende?: 

b) Hvordan og hvornår 

afholdes vejledning? 

c) Hvordan inddrages 

den studerendes portfo-

lio i vejledningsproces-

sen? 

 Den studerende indgår i normeringen på lige fod med det øvrige pædagogiske personale. På den 

måde bliver den studerende en del af det pædagogiske personale og det pædagogiske arbejde og vil 

derigennem udvikle sin viden om 0-3/6 årige børns udvikling og trivsel. 

b) Der afholdes vejledning 1 time ugentlig eller 2 timer hver anden uge. Den studerende er ansvarlig 

for udarbejdelse af en dagsorden, som sendes til vejleder senest 2 dage inden vejledning. 

Vejlederen vil: 

 udøve professionen på et fagligt højt niveau 

 tilrettelægge praktikken som et læringsfællesskab 

 støtte den studerende som lærende 

 vejlede i konkrete læringssituationer 

 fremme refleksionen hos den studerende  

 koble praktikken til uddannelsesstedet 

Den studerende vil derudover få vejledning af ledelsen i start af praktikken. 

c) Vi forventer at den studerende arbejder med sin portfolio gennem hele praktikforløbet. Til vejled-

ning vil portfolien være udgangspunkt for den studerendes læringsmål og læreprocesser og vejlederen 

har mulighed for at kommentere på og forholde sig til indholdet. 

 

Institutionen som 

praktiksted: 

Er der særlige forvent-

ninger til den studeren-

des forudsætninger? 

Det forventes, at den studerende tager ansvar for egen læring. 

Vi forventer en høj moral og ansvarlighed – bevidsthed om egne kommunikative kompetencer i forhold 

til børn, forældre og kollegaer. 
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Den studerendes ar-

bejdsplan: 

 

Arbejdsplan udleveres så vidt muligt på forbesøget. Det forventes desuden, at den studerende er flek-

sibel ved sygdom og fravær og deltager i teammøder og personalemøder. Evt. mertimer kan den stu-

derende afspadsere på andre dage eller på samme dag. 

 

Organisering af kon-

takt til uddannelsesin-

stitution 

(herunder en kort be-

skrivelse af hvordan 

praktikstedet forholder 

sig, hvis der er bekym-

ring / problemer i prak-

tikforløbet) 

Hvis der skulle opstå en bekymring i løbet af praktikken, vil praktikleder og institutionsleder i første 

omgang tage bekymringen op med den studerende og i fællesskab forsøge at finde en løsning. Hvis 

dette ikke lykkes, vil praktikvejleder kontakte uddannelsesinstitutionen. Praktikken forløber i tæt sam-

arbejde mellem den studerende, praktikunderviseren og institutionen. 
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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 

betydning for samarbejde, pæ-

dagogisk udvikling og kvalitet, 

Hvordan arbejde vi med dette? 

Den studerende vil ved deltagelse i teammøde, personalemøde, 

vejledning samt samtale med ledelsen, kunne opbygge viden om 

samfundsmæssige og institutionelle problemstillinger forbundet 

med pædagogisk arbejde i dagtilbud.  

Hvilke lærings muligheder tilbyder vi? 

Den studerende vil i 3. praktikperiode indgå på lige fod med det 

øvrige pædagogiske personale og forventes, at kunne koble teori 

og praksis sammen. 
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Vi arbejde med den styrkede pædagogiske læreplaner, og den stu-

derende vil være med i planlægning, og udførelse af, pædagogiske 

aktiviteter der understøtter ovennævnte. 

Hvordan understøttes dette? 

Den studerende vil til vejledning, på gruppens teammøder samt til 

personalemøder støttes i at reflektere over egen og andres prak-

sis.  

 

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, 

 

Hvordan arbejde vi med dette? 

Den studerende vil ved deltagelse i teammøder, personalemøder 

og vejledning kunne opbygge viden om leg, bevægelse, natur – og 

kulturoplevelse, digitale medier samt skabende aktiviteters betyd-

ning for 0-5 årliges dannelse, trivsel, læring og udvikling. 

Hvilke lærings muligheder tilbyder vi? 

Den studerende skal være med i planlægning og udførelse af, pæ-

dagogiske aktiviteter der understøtte barnets udvikling i alle lære-

planstemaer.  

Hvordan understøttes dette? 

 Den studerende skal understøtte og gribe børnenes initiativ 

og engagement.  

 Den studerende vil støttes i evaluering og dokumentering af 

egen deltagelse i og læringsprocesser i pædagogisk praksis. 
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forandringsprocesser og in-

novation, 

bidrage til udvikling af pæda-

gogisk praksis gennem innova-

tive og eksperimenterende til-

tag, 

Hvilke lærings muligheder tilbyder vi? 

Den studerende vil ved deltagelse i teammøder, personalemøder 

og vejledning kunne opbygge viden om forandrings processer og 

innovation. 

Hvordan arbejde vi med dette? 

Vi følger barnets spor og arbejde med multimodale tilgang. 

Den studerende skal komme med forslag til udvikling af pædago-

gisk praksis gennem innovative og eksperimenterne tilgang. 

 Hvordan understøttes dette? 

 Den studerende vil støttes i evaluering og dokumentering af 

egen deltagelse i og læringsprocesser i pædagogisk praksis. 

inddragelse af børn og for-

ældres perspektiv i udvik-

lings- og forandringsproces-

ser, 

inddrage børn og forældres 

ideer og kreativitet som en del 

af pædagogiske udviklings- og 

forandringsprocesser, 

Hvilke lærings muligheder tilbyder vi? 

Den studerende vil ved deltagelse i teammøder, personalemøder 

og vejledning kunne opbygge viden om, inddragelse af børns og 

forældrenes perspektiv i udviklings- og forandringsprocesser. 

Hvordan arbejde vi med dette? 

Den studerende vil få kendskab til Kaskelottens pædagogiske me-

toder, herunder: NUSSA, VLS, kom ud i dag og hit med lyden. 
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Hvordan understøttes dette? 

Den studerende skal komme med forslag til udviklingsprojekter, 

hvor børn/ forældre inddrages og diskutere med vejleder om 

dette. 

 Den studerende vil støttes i at udvælge en metode der un-

derstøtter den studerendes læringsmål og at reflektere over 

egne læringsprocesser. 

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 

Hvilke lærings muligheder tilbyder vi? 

 Den studerende vil ved deltagelse i teammøder, personalemøder 

og vejledning kunne opbygge viden om, didaktiske og pædagogi-

ske metoder til udvikling af pædagogisk praksis, herunder doku-

mentation og evaluering. 

Hvordan arbejde vi med dette? 

I samarbejde med praktik vejleder skal den studerende planlægge, 

afvikle og evaluere pædagogiske forløb, samt reflektere over egen 

praksis.  

Hvordan understøttes dette? 

 Den studerende vil, både i hverdags praksis med det pæda-

gogiske personale og til vejledning af vejleder, støttes i re-

fleksion over egne tiltag og læreprocesser.  
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førstehjælp. udføre grundlæggende første-

hjælp. 

Undervisning på studiedage 

Angivelse af relevant lit-

teratur:  

Kan være meget individuelt, afhængig af hvad den studerende er optaget af. 

Se tidligere teori.  

Evaluering. Her formule-

res hvordan den studeren-

des læringsudbytte evalue-

res ved 2/3 af praktikperio-

den  

 Der tages udgangspunkt i den studerendes arbejdsportfolio.  

 Vejlederen for den studerende vil, når 2/3 af praktikken er gået, evaluere på den studeren-

des mulighed for at opfylde praktikkens mål. 

 Skemaet til statusudtalelse ifht praktikkens mål - 3. Praktik vil blive udfyldt af vejleder og 

drøftet med den studerende. 

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) Dette aftales med vejlederen. 

 

b) Der afholdes vejledning 1 time ugentlig eks fredag fra 12.30 til 13.30. Eller det aftales med 

vejleder. 

      Den studerende har ansvaret for at der er en dagsorden til vejledning. Dagsorden skal sen-   

      des til vejleder to dage inden vejledning. 

 Vejlederen vil: 

 Udøve professionen på et fagligt højt niveau 

 Tilrettelægge praktikken som et læringsfællesskab 

 Støtte den studerende som lærende 

 Vejlede i konkrete læringssituationer 

 Fremme refleksionen hos den studerende  

 Koble praktikken til uddannelsesstedet 
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Den studerende vil derudover få vejledning af leder Torben Skov og sprogvejleder Wanja, Nussa re-

præsentant mm. 

c) ) Den studerende arbejder gennem hele praktikforløbet med sin portfolio. Til vejledning vil 

portfolien være udgangspunkt for den studerendes læreprocesser og vejlederen har mulig-

hed for at kommentere på og forholde sig til indholdet. 

Institutionen som prak-

tiksted: 

Er der særlige forventnin-

ger til den studerendes for-

udsætninger? 

Det forventes, at den studerende tager ansvar for egen læring. 

Vi forventer en høj moral og ansvarlighed – bevidsthed om egne kommunikative kompetencer i for-

hold til børn, forældre og kollegaer. 

 

Den studerendes ar-

bejdsplan: 

 

Arbejdsplan udleveres så vidt muligt på forbesøget. Det forventes desuden, at den studerende er 

fleksibel ved sygdom og fravær og deltager i teammøder og personalemøder. Evt. mertimer kan 

den studerende afspadsere på andre dage eller på samme dag. 

Organisering af kontakt 

til uddannelsesinstitu-

tion 

(herunder en kort beskri-

velse af hvordan praktikste-

det forholder sig, hvis der 

er bekymring / problemer i 

praktikforløbet) 

Hvis der skulle opstå en bekymring i løbet af praktikken, vil praktikleder og institutionsleder i første 

omgang tage bekymringen op med den studerende og i fællesskab forsøge at finde en løsning. Hvis 

dette ikke lykkes, vil praktikvejleder kontakte uddannelsesinstitutionen. Praktikken forløber i tæt 

samarbejde mellem den studerende, praktikunderviseren og institutionen. 
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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: 

Vi er et dagtilbud der har fokus på udelivets betydning for børns trivsel, læring og udvikling, samt et stort fokus legen og den ek-

sperimenterende tilgangs betydning ude som inde for børns læring.  

Vi vil hele tiden videreudvikle os på flere område, og er åben for forskellige innovative projekter.  

 

Institutionens rammer for empiriindsamling: 

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

I forhold til personadataforordningsloven skal der indhentes individuelle tilladelser til fotografering og videooptagelser mv. til eks-

tern brug. I beskrivelsen skal der tydeligt være beskrevet formålet med anvendelsen af brugen samt tidsperspektivet.  

Kontaktperson for den studerende 

Assisterende leder: Henriette Stein Carlsen, mail: Hstc@horsens.dk mobil: 20 46 78 99 
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