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BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET 

DAGTILBUD BANKAGER, 8700 HORSENS 

 

KOMMUNAL UDDANNELSE I HORSENS KOMMUNE 

 

KROKUSHAVEN TRÆKRONEN HUMLEBIEN   DAGPLEJEN BANKAGER 

Krokusvej 118 Bankagervej 105 Bankagervej 99b  - 

8700 Horsens 8700 Horsens 8700 Horsens  - 

 

 

 

DAGTILBUDSLEDER 

Annelise Nørsøller 

 

KONTAKTPERSON FOR PRAKTIK I PÆDAGOGUDDANNELSEN 

Lise Hedeager Kristensen 

61 77 01 65 

 

INSTITUTIONSTYPE/FORANSTALTNING 

Ca. 350 børn i alderen 0-6 år fordelt i 3 institutioner og 15 dagplejere.  

De enkelte institutioner og dagplejere har forskellige åbningstider, se mere på vores hjemmeside.  

 



   

 

  

INSITUTIONENS FORMÅL 
 

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. 

 

Stk. 2. Dagtilbud skal i samarbejde med forældrene 

give børn omsorg og understøtte det enkelte barns 

trivsel, læring, udvikling og dannelse og bidrage til, 

at børn får en god og tryg opvækst. 

 

Stk. 3. Børn i dagtilbud skal have et fysisk, psykisk og 

æstetisk børnemiljø, som fremmer deres trivsel, 

sundhed, udvikling og læring. 

 

Stk. 4. 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 

forpligtende fællesskaber og samhørighed med og 

integration i det danske samfund. 

 

Stk. 5. Dagtilbud skal i samarbejde med forældrene 

sikre børn en god overgang fra hjem til dagtilbud. 

Dagtilbud skal endvidere i samarbejde med 

forældre og skole sikre børn en god 

sammenhængende overgang mellem dagtilbud 

og fra dagtilbud til fritidstilbud og skole ved at 

udvikle og understøtte deres grundlæggende 

kompetencer og lysten til at lære.  

 

Dagtilbudsloven § 7 

https://www.google.dk/url?sa=i&url=https://www.via.dk/efter-og-videreuddannelse/paedagogik-laering/kvalitet-i-dagtilbud&psig=AOvVaw2tm2RihhuZE010lNdAHCH_&ust=1593768806309000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLCL_dWhruoCFQAAAAAdAAAAABAL


   

 

  

BRUGERGRUPPEN OG BESKRIVELSEN AF 

DEN 
 

Vi er et alment dagtilbud med børn i alderen 

0-6 år beliggende i den sydlige del af Horsens. 

Vores tre institutioner er som følgende: 

 

Krokushaven – består af 4 børnehavegrupper, 

samt 4 vuggestuegrupper. 

 

Trækronen – består af 5 børnehavegrupper. 

 

Humlebien – består af 2 børnehavegrupper. 

ARBEJDSMETODER 
I Dagtilbud Bankager arbejder vi ud fra en anerkendende og inkluderende tilgang.  

Anerkendende pædagogik betyder for os, at vi møder det enkelte barn ligeværdigt, med positiv opmærksomhed og med respekt for 

barnets perspektiv. I vores daglige pædagogiske praksis tager vi altid udgangspunkt i barnets ressourcer og dets nærmeste 

udviklingszone. Vi vægter omsorg og nærvær højt, og har i det daglige arbejde fokus på, at skabe udviklingsmuligheder og spændende 

læringsmiljøer for alle børn i gruppen. 

Vi vægter betydningen af fællesskabets mange muligheder, og har øje for det enkelte barns forudsætninger for at være/blive en aktiv 

deltager af dette. 

Vi prioriterer, at børnenes tid i Dagtilbud Bankager skal være præget af leg, aktiviteter og spændende oplevelser i samvær med andre 

børn og nærværende voksne.  

 

Vores pædagogiske grundlag hviler på et højt fagligt fokus på kerneopgaven – vores børn.  

Vi tager afsæt i det brede læringsperspektiv og herunder hele forståelsen af styrket læreplan. 

 

ANSATTE  
I Dagtilbud Bankager er ansat pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter,  

pædagoger, dagplejere, køkkenpersonale, teknisk servicemedarbejder,  

administrativ medarbejder og ledelse. 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pædagogisk grunduddannelse 

 

PD modul i praktikvejledning: 

 

Diplomuddannelse  

 

Andet/ andre uddannelser: 

 

 

 

 

PRAKTIKVEJLEDERNES KVALIFIKATIONER  

 

 
x 

 

 

x 

TVÆRPROFFESSIONELT SAMARBEJDE  

Dagtilbud Bankager arbejder tværprofessionelt sammen med 

Bankagerskolen, familieafdelingen i Horsens Kommune, TEFL - Psykologer, 

tale- hørekonsulenter og fysioterapeuter, SSP, sundhedsplejen mm. 

 

SÆRLIGE FORHOLD OMKRING DEN STUDERENDES ANSÆTTELSE 
Dette afhænger af hvilken praktik den studerende er ansat i. 

 

ARBEJDSFORHOLD 

Den studerende vil afhængig af hvilken praktik den studerende befinder 

sig i, kunne være alene i ydertimer af institutionernes åbningstid.  

 

Den studerende vil altid indgå i et team og have kollegaer tæt på i den 

daglige praksis. 

 

Den daglige praksis kan dog ligeledes indeholde tider alene med børn 

på fx ture med mindre børnegrupper. 

Ovenstående forudsætter en fælles dialog mellem studerende og 

praktikstedet. 

ØVRIGE OPLYSNINGER 
Som studerende vil du indgå i en fast arbejdsplan på lige fod med dine kollegaer.  

Du vil modtage en times vejledning hver uge. Det forventes du inden hver vejledning har en dagsorden klar. Denne skal sendes til 

vejleder senest 2 arbejdsdage før hver vejledning.  

I dagtilbud Bankager forventes det af den studerende deltager aktivt og selvstændigt i vores hverdag og bidrager med nysgerrige 

spørgsmål til vores praksis.  

I dagtilbud er du underlagt tavshedspligt.   

Vi forventer du som studerende har et fagligt fokus på kerneopgaven – vores børn. Dette betyder, at du i hele din arbejdstid sætter 

dig selv i spil og har en pædagogisk hensigt med børnene. 
 



   

Uddannelsesplan 1. Praktik (Grundfagligheden) 

Vidensmål: Den 

studerende 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 studerende? Og 

hvordan understøtter praktikstedet den studerendes læring 

indenfor dette?) 

Praktikstedets målgrupper 

samt praktikstedets 

pædagogiske og 

samfundsmæssige 

opgaver, 

Anvende viden om 

praktikstedets 

samfundsmæssige 

opgaver i 

tilrettelæggelsen af det 

pædagogiske arbejde, 

Gennem deltagelse og planlægning af praksis. 

Gennem vejledning og sparring med institutionens personale.  

 

Målsætning, 

tilrettelæggelse og 

organisering af 

pædagogisk praksis, 

herunder om 

pædagogiske metoders 

effekter, 

Målsætte, tilrettelægge, 

gennemføre og evaluere 

pædagogisk praksis med 

inddragelse af viden om 

effekten af forskellige 

pædagogiske metoder, 

At den studerende får støtte og opbakning til, at sætte sig selv i 

spil og afprøve pædagogiske tiltag, metoder, teorier mm.  

Vi giver plads til den studerendes faglige optagethed og 

udforskning. 

 

 



   

Evaluerings-, 

undersøgelses- og 

dokumentationsformer og 

Dokumentere og 

evaluere egen 

deltagelse i pædagogisk 

praksis, herunder 

reflektere over kvaliteten 

i egne læreprocesser, og 

Se overordnede.  

 

 

Såvel den 

sundhedsmæssige som 

den dannelsesmæssige 

betydning af sunde 

madvaner, måltidskultur, 

hygiejne og indeklima. 

Anvende viden om 

sundhed og 

sundhedsfremme i 

tilrettelæggelsen af det 

pædagogiske arbejde. 

Se overordnede. 

 

 

Angivelse af relevant 

litteratur:  

Master for ny styrket læreplan 

Samt følgende artikler:  

Barnets sprogtilegnelse skrevet af Justin Markussen-Brown 

Hjernens modning som baggrund for nærvær og leg skrevet af Krestine Hartmann 

Organisatorisk medlemskab skrevet af Maja Haslebo 

 

Disse artikler forventes læst inden praktikkens start. Artiklerne tager afsæt som dialog og 

refleksion mellem vejleder og studerende, og skal derfor indgå i den studerendes procesplan. 

Evaluering. Her formuleres 

hvordan den studerendes 

læringsudbytte evalueres 

ved 2/3 af praktikperioden  

Når den studerende starter i sin praktik vil der mellem vejleder og studerende blive 

udarbejdet en procesplan. En procesplan som skal tydeliggøre og skabe overblik over den 

studerendes kompetencemål og færdigheder gennem praktikken. Dette sikrer, at der 

allerede forud for 2/3 dels evalueringen er grundlag for at forsætte praktikken.  

https://emu.dk/dagtilbud
https://dagtilbud.horsens.dk/sites/default/files/2020-07/Barnets%20sprogtilegnelse.pdf
https://dagtilbud.horsens.dk/sites/default/files/2020-07/Hjernens%20modning%20som%20baggrund%20for%20n%C3%A6rv%C3%A6r%20og%20leg.pdf
https://dagtilbud.horsens.dk/sites/default/files/2020-07/Organisatorisk%20medlemsskab.pdf


   

Organisering af vejledning: 

a) Hvordan tilrettelægges 

uddannelsesforløbet for 

den enkelte studerende?: 

b) Hvordan og hvornår 

afholdes vejledning? 

c) Hvordan inddrages den 

studerendes portfolio i 

vejledningsprocessen? 

a) Vejleder og den studerende udarbejder i fællesskab en procesplan.  

 

b) Hver studerende har en times vejledning fast om ugen. Denne times planlægges ud 

fra, hvilken stue/gruppe man bliver tilknyttet. 

 

c) Det er den studerendes ansvar, at punktet kommer på dagsordenen til vejledningen.  

Den studerendes 

arbejdsplan: 

Arbejdsplan, samt folder til nye medarbejder sendes til den studerende ca. 14 dage inden 

praktikstart.  

Er der særlige ønsker eller særlige hensyn som skal tages under praktikken meddeler den 

studerende dette ved forbesøg i institutionen.  

Organisering af kontakt til 

uddannelsesinstitution 

(herunder en kort 

beskrivelse af hvordan 

institutionen forholder sig, 

hvis der er bekymring / 

problemer i praktikforløbet) 

I dagtilbud har vi en ledelsesansvarlig for de studerende. Opleves der udfordringer i 

praktikken – enten fra den studerendes eller vejlederes side vil/kan den ledelsesansvarlige 

inddrages. 

Det er ligeledes den ledelsesansvarlige som har kontakten til uddannelsesinstitutionen.  

  

 

 

 



   

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 relationer til hinanden, støtte udviklingen af børns kommunikative kompetencer, 

beherske professionel kommunikation samt reflektere over sine egne evner til at kommunikere og indgå i 

relationer. 

Vidensmål: Den studerende 

har viden om det 0-5 årige 

barns forudsætninger og 

udviklingsmuligheder, 

herunder børn med særlige 

behov,  

Færdighedsmål: Den 

studerende kan 

tilrettelægge 

differentierede 

pædagogiske 

aktiviteter gennem 

analyse af børns 

forudsætninger, 

interaktion og 

kommunikation, 

Hvilke muligheder for læring kan etableres 

gennem den daglige pædagogiske praksis og 

praktikvejledningen? 

(fx Hvordan arbejder praktikstedet med dette? 

hvilke læringsmuligheder tilbyder praktikstedet 

den studerende? Og hvordan understøtter 

praktikstedet den studerendes læring indenfor 

dette?) 

Gennem deltagelse i praksis. 

Gennem refleksionsprocesser og sparring til 

vejledning. 



   

Gennem aktiv vidensdeling og sparring med 

kollegaer. 

Gennem læsning af relevant teori.  

At stille spørgsmål til og reflektere over praksis. 

Gennem egen aktive deltagelse og planlægning 

af understøttende læringsmiljøer og 

pædagogiske aktiviteter.  

Samspil og interaktion samt 

relationernes betydning for 

det 0-5 årige barns leg, 

læring, socialisering, trivsel 

og udvikling, 

Skabe nærværende 

relationer og 

understøtte det enkelte 

barns udfoldelses- og 

deltagelsesmuligheder i 

fællesskabet, 

Se ovenstående 

Dialog og professionel 

kommunikation, 

Kommunikere 

nuanceret, præcist og 

forståeligt med børn, 

familier og kolleger, 

Se ovenstående 

Leg, legeteorier og 

legekulturer, 

Rammesætte børns leg, Se ovenstående 

Kropslig, kreativ, musisk og 

æstetisk læring og 

Målsætte, tilrettelægge 

og evaluere 

pædagogiske 

Se ovenstående 



   

udfoldelse i pædagogisk 

praksis og 

aktiviteter og generelt 

motivere og understøtte 

børns leg og æstetiske, 

musiske og kropslige 

udfoldelse og 

Omsorg, 

sundhedsfremmende og 

forebyggende arbejde. 

Tilrettelægge, 

gennemføre og 

evaluere indsatser for 

omsorg, sundhed og 

forebyggelse. 

Se ovenstående 

Angivelse af relevant 

litteratur:  

Master for ny styrket læreplan 

Samt følgende artikler:  

Barnets sprogtilegnelse skrevet af Justin Markussen-Brown 

Hjernens modning som baggrund for nærvær og leg skrevet af Krestine 

Hartmann 

Organisatorisk medlemskab skrevet af Maja Haslebo 

 

Disse artikler forventes læst inden praktikkens start. Artiklerne tager afsæt 

som dialog og refleksion mellem vejleder og studerende, og skal derfor 

indgå i den studerendes procesplan. 

Evaluering. Her formuleres 

hvordan den studerendes 

læringsudbytte evalueres 

ved 2/3 af praktikperioden  

Når den studerende starter i sin praktik vil der mellem vejleder og 

studerende blive udarbejdet en procesplan. En procesplan som skal 

tydeliggøre og skabe overblik over den studerendes kompetencemål og 

https://emu.dk/dagtilbud
https://dagtilbud.horsens.dk/sites/default/files/2020-07/Barnets%20sprogtilegnelse.pdf
https://dagtilbud.horsens.dk/sites/default/files/2020-07/Hjernens%20modning%20som%20baggrund%20for%20n%C3%A6rv%C3%A6r%20og%20leg.pdf
https://dagtilbud.horsens.dk/sites/default/files/2020-07/Organisatorisk%20medlemsskab.pdf


   

færdigheder gennem praktikken. Dette sikrer, at der allerede forud for 2/3 

dels evalueringen er grundlag for at forsætte praktikken.   

 

 

Organisering af vejledning: 

a) Hvordan tilrettelægges 

uddannelsesforløbet for den 

enkelte studerende?: 

b) Hvordan og hvornår 

afholdes vejledning? 

c) Hvordan inddrages den 

studerendes portfolio i 

vejledningsprocessen? 

 

A: Vejleder og den studerende udarbejder i fællesskab en procesplan.  

 

 

B: Hver studerende har en times vejledning fast om ugen. Denne times 

planlægges ud fra, hvilken stue/gruppe man bliver tilknyttet. 

 

 

       C: Det er den studerendes ansvar, at punktet kommer på dagsordenen 

til vejledningen.  

Fejl! 

Linkreferencen 

er ugyldig. 

Institutionen som 

praktiksted: 

Er der særlige forventninger 

til den studerendes 

forudsætninger? 

I dagtilbud Bankager forventes det af den studerende deltager aktivt og 

selvstændigt i vores hverdag og bidrager med nysgerrige spørgsmål til 

vores praksis.  

Vi forventer du som studerende har et fagligt fokus på kerneopgaven – 

vores børn. Dette betyder, at du i hele din arbejdstid sætter dig selv i spil og 

har en pædagogisk hensigt med børnene. 



   

 

Den studerendes 

arbejdsplan: 

 

Arbejdsplan, samt folder til nye medarbejder sendes til den studerende ca. 

14 dage inden praktikstart.  

Er der særlige ønsker eller særlige hensyn som skal tages under praktikken 

meddeler den studerende dette ved forbesøg i institutionen. 

 

Organisering af kontakt til 

uddannelsesinstitution 

(Herunder en kort 

beskrivelse af hvordan 

praktikstedet forholder sig, 

hvis der er bekymring / 

problemer i praktikforløbet)  

I dagtilbud har vi en ledelsesansvarlig for de studerende. Opleves der 

udfordringer i praktikken – enten fra den studerendes eller vejlederes side 

vil/kan den ledelsesansvarlige inddrages. 

Det er ligeledes den ledelsesansvarlige som har kontakten til 

uddannelsesinstitutionen.  

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

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 læreprocesser, der støtter barnets trivsel, læring, dannelse og udvikling. I den 

forbindelse skal den studerende på et fagligt grundlag kunne udfordre eksisterende praksis, afsøge og 

vurdere alternative muligheder og bidrage til udvikling af pædagogisk praksis. 

Vidensmål: Den 

studerende har viden 

om 

Færdighedsmål: Den 

studerende kan 

Hvilke muligheder for læring kan etableres gennem 

den daglige pædagogiske praksis og 

praktikvejledningen? 

(fx Hvordan arbejder praktikstedet med dette? 

hvilke læringsmuligheder tilbyder praktikstedet den 



   

studerende? Og hvordan understøtter praktikstedet 

den studerendes læring indenfor dette?) 

Samfundsmæssige og 

institutionelle 

problemstillinger 

forbundet med 

pædagogisk arbejde i 

dagtilbud, 

Identificere, analysere og 

vurdere 

samfundsmæssige 

rammer og 

institutionskulturens 

betydning for 

samarbejde, pædagogisk 

udvikling og kvalitet. 

Gennem deltagelse i praksis. 

Gennem refleksionsprocesser og sparring til 

vejledning. 

Gennem aktiv vidensdeling og sparring med 

kollegaer. 

Gennem læsning af relevant teori.  

At stille spørgsmål til og reflektere over praksis. 

At bruge didaktik som et bevidst arbejdsredskab. 

Gennem egen aktive deltagelse og planlægning af 

understøttende læringsmiljøer og pædagogiske 

aktiviteter. 

At man trækker på og deler erfaringer fra tidligere 

praktikker/forløb.  

Formidler deres faglige optagethed til deres 

kollegaer ved fx husmøder.  

Gennem deltagelse ved samtaler, konferencer, 

sprogvurderinger, motorikvurderinger – i det omfang 

som er muligt.  



   

Leg, bevægelse, natur- 

og kulturoplevelser, 

digitale medier samt 

skabende aktiviteters 

betydning for 0-5 åriges 

dannelse, trivsel, læring 

og udvikling 

Udvikle det fysiske, 

psykiske, sociale og 

æstetiske børnemiljø, 

 

Se ovenstående 

Forandringsprocesser 

og innovation, 

Bidrage til udvikling af 

pædagogisk praksis 

gennem innovative og 

eksperimenterende tiltag. 

Se ovenstående 

Inddragelse af børn og 

forældres perspektiv i 

udviklings- og 

forandringsprocesser, 

Inddrage børn og 

forældres ideer og 

kreativitet som en del af 

pædagogiske udviklings- 

og forandringsprocesser, 

Se ovenstående 

 

Didaktiske og 

pædagogiske metoder 

til udvikling af 

pædagogisk praksis, 

herunder 

dokumentation og 

evaluering, og 

Sætte mål, anvende 

dokumentations- og 

evalueringsmetoder og 

udvikle viden gennem 

deltagelse, systematisk 

erfaringsopsamling og 

refleksion over 

pædagogisk praksis og 

Se ovenstående 



   

Førstehjælp. Udføre grundlæggende 

førstehjælp. 

Undervisning på studiedage 

 

 

 

 

 

 

 

Angivelse af relevant 

litteratur:  

Master for ny styrket læreplan 

Samt følgende artikler:  

Barnets sprogtilegnelse skrevet af Justin Markussen-Brown 

Hjernens modning som baggrund for nærvær og leg skrevet af Krestine 

Hartmann 

Organisatorisk medlemskab skrevet af Maja Haslebo 

 

Disse artikler forventes læst inden praktikkens start. Artiklerne tager afsæt som 

dialog og refleksion mellem vejleder og studerende, og skal derfor indgå i den 

studerendes procesplan. 

Evaluering. Her 

formuleres hvordan 

den studerendes 

læringsudbytte 

Når den studerende starter i sin praktik vil der mellem vejleder og studerende 

blive udarbejdet en procesplan. En procesplan som skal tydeliggøre og skabe 

overblik over den studerendes kompetencemål og færdigheder gennem 

https://emu.dk/dagtilbud
https://dagtilbud.horsens.dk/sites/default/files/2020-07/Barnets%20sprogtilegnelse.pdf
https://dagtilbud.horsens.dk/sites/default/files/2020-07/Hjernens%20modning%20som%20baggrund%20for%20n%C3%A6rv%C3%A6r%20og%20leg.pdf
https://dagtilbud.horsens.dk/sites/default/files/2020-07/Organisatorisk%20medlemsskab.pdf


   

evalueres ved 2/3 af 

praktikperioden  

praktikken. Dette sikrer, at der allerede forud for 2/3 dels evalueringen er 

grundlag for at forsætte praktikken.   

 

Organisering af 

vejledning: 

a) Hvordan 

tilrettelægges 

uddannelsesforløbet 

for den enkelte 

studerende?: 

b) Hvordan og hvornår 

afholdes vejledning? 

c) Hvordan inddrages 

den studerendes 

portfolio i 

vejledningsprocessen? 

A: Vejleder og den studerende udarbejder i fællesskab en procesplan.  

 

B: Hver studerende har en times vejledning fast om ugen. Denne times 

planlægges ud fra, hvilken stue/gruppe man bliver tilknyttet. 

 

       C: Det er den studerendes ansvar, at punktet kommer på dagsordenen til 

vejledningen.  

Institutionen som 

praktiksted: 

Er der særlige 

forventninger til den 

studerendes 

forudsætninger? 

I dagtilbud Bankager forventes det af den studerende deltager aktivt og 

selvstændigt i vores hverdag og bidrager med nysgerrige spørgsmål til vores 

praksis.  

Vi forventer du som studerende har et fagligt fokus på kerneopgaven – vores 

børn. Dette betyder, at du i hele din arbejdstid sætter dig selv i spil og har en 

pædagogisk hensigt med børnene. 



   

Den studerendes 

arbejdsplan: 

 

Arbejdsplan, samt folder til nye medarbejder sendes til den studerende ca. 14 

dage inden praktikstart.  

Er der særlige ønsker eller særlige hensyn som skal tages under praktikken 

meddeler den studerende dette ved forbesøg i institutionen.  

Organisering af kontakt 

til 

uddannelsesinstitution 

(Herunder en kort beskrivelse 

af hvordan praktikstedet 

forholder sig, hvis der er 

bekymring / problemer i 

praktikforløbet) 

I dagtilbud har vi en ledelsesansvarlig for de studerende. Opleves der 

udfordringer i praktikken – enten fra den studerendes eller vejlederes side vil/kan 

den ledelsesansvarlige inddrages. 

Det er ligeledes den ledelsesansvarlige som har kontakten til 

uddannelsesinstitutionen.  

 

 

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 pædagogisk 

praksis, 

Pædagogens 

professionsfaglighed og 

professionsetik, 

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 

internationale, 

Inddrage organisatoriske og samfundsmæssige forhold i perspektiveringen af den 

valgte problemstilling,  

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: 

Dette afhænger af, det pædagogiske fokus fra den studerendes side, samt hvilken institution den studerende har sin 

praktik i.  

 

 

 

 

 

Institutionens rammer for empiriindsamling: 

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

Der skal altid foreligge en skriftlig tilladelse fra forældrenes side. Fotografering og video kan benyttes til intern brug og med 

afsæt i den pædagogiske praksis.   

 

 



   

 

Kontaktperson for den studerende 

Lise Hedeager Kristensen 

Tlf.: 61770165  

LHK@horsens.dk 

 


