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PRAKTIKBESKRIVELSE 

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

Gældende fra 1. oktober 2020 

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 Brædstrup 

Niels Wongesvej 5 

8740 Brædstrup 

29668452 & 29106269 

lalu@horsens.dk 

https://dagtilbud.horsens.dk/braedstrup/ 

Laila Lundtofte 

Nicholas Bennike 

Kommunal 

I Dagtilbud Brædstrup har vi 3 institutioner: 

Tinggården 

Ny Tønningvej 1 

8740 Brædstrup 

 

https://dagtilbud.horsens.dk/braedstrup/
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Eventyrhuset 

Niels Wongesvej 5 

8740 Brædstrup 

 

Himmelblå 

Søndre Vissingvej 26b, Sdr. Vissing 

8740 Brædstrup 

 

Derudover er vi organisatorisk og ledelsesmæssigt sammenflettet med dagplejen i 

Brædstrup. Hver dagplejer er tilknyttet et af vores huse, hvor de mindst en gang om 

ugen opholder sig. Dette giver rig mulighed for at samarbejde med det pågældende 

hus i forhold til pædagogiske aktiviteter og temaerne i de pædagogiske læreplaner. 

Denne tilgang betyder en bedre organisering og samarbejde omkring overgangen fra 

dagpleje til børnehave.  

Institutionstype/  

foranstaltning 

a) Antal børn/unge /voksne 

b) Aldersgruppe  

c) Antal stuer / afdelinger 

d) Åbningstid 

 

a) Vi har 210 børn i vores institutioner, samt 31 børn i dagplejen.  

b) 0-6 år 

c) Vi har 12 børnegrupper fordelt på 3 afdelinger. 
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d)  

Tinggården: 

Mandag – onsdag 6:15 – 16:45 

Torsdag               6:15 – 17:00 

Fredag                 6:15 – 15:50 

 

Eventyrhuset: 

Mandag – Torsdag 6:10 – 16:45 

Fredag                  6:10 – 16:00 

 

Himmelblå: 

Mandag                 6:15 – 16:45 (17:00) 

Tirsdag - Torsdag   6:15 – 16:45 

Fredag                  6:15 – 16:00   

Institutionens formål  

jf. lovgrundlag. 

 At den studerende tilegner sig teoretiske og praktiske forudsætninger for det pædago-

giske arbejde med børn. Herunder børn med sproglige, motoriske, emotionelle og soci-

ale vanskeligheder.  

 At den studerende tilegner sig forudsætninger for, gennem arbejdet, at kunne fast-

holde, formidle og udvikle kulturelle værdier, også i forhold til børn med anden sproglig 

og kulturel baggrund. 
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 At den studerende tilegner sig forudsætninger for samarbejde. Herunder samarbejde 

med kollegaer og andre faggrupper.  

 At den studerende tilegner sig et grundlag for at udvikle sin pædagogiske praksis, og 

for deltage i udviklingen af det pædagogiske område.  

Karakteristik af brugergrup-

pen: 

Beskrivelse af den / de aktuelle 

børne- / bruger/borgergruppe. 

0-6 årige børn med forskellige kulturelle og socioøkonomiske forudsætninger.  

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 alle vores huse arbejdes der med pædagogiske læringsmiljøer hele dagen, samt en forstå-

else for og indsigt i egen praksis i forhold til børnene, og hvordan vi sikrer, at vi ser alle børn 

hele dagen. Der arbejdes ud fra dagtilbuddets Ny Styrket Læreplaner samt den beskrevne 

evalueringskultur – begge kan findes på dagtilbuddets hjemmeside. I vores læreplaner og 

evalueringskultur er der øget fokus på PLF (pædagogiske læringsfælleskaber), samt en feed-

backkultur, der sikrer, at personalet får øget indsigt i egen rolle omkring de pædagogiske læ-

ringsmiljøer. 

Vi ser gerne, at den studerende er opsøgende i at få viden omkring metode og teorivalg i den 

daglige praksis, ligesom det forventes, at den studerende er undrende og reflekterende, samt 

stiller spørgsmål til vores praksis. Dette er lærerigt for den studerende, men bestemt også for 

os som dagtilbud. 

Ansatte  

(pædagogiske faggrupper, andre 

faggrupper) 

Pædagoger, pædagogiske assistenter, PAU studerende, kostfaglig eneansvarlig, ernæringsas-

sistent og sprogvejledere. 
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Praktikvejlederens kvalifikati-

oner: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pædagogisk grunduddannelse: 

 

PD modul i praktikvejledning: 

 

Diplomuddannelse  

 

Andet/ andre uddannelser: 

 

 

Navne: 

Tinggården 

Charlotte Skov Overgård 

Eventyrhuset 

Jeanette Eriksen 

 

 

X 
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Tværprofessionelt samar-

bejde in- og eksternt:  

Vi har ansat 3 sprogvejledere i dagtilbuddet. 

Eksternt samarbejder vi med TEfL (Tale-høre-konsulent, psykolog, ergoterapeut), sagsbe-

handlere fra familieafdelingen og Brædstrup Skole. Endvidere har vi mulighed for specialpæ-

dagogisk sparring og vejledning fra specialbørnehaven Spiren. 

Særlige forhold omkring den 

studerendes ansættelse: 

 

 

Arbejdsforhold 

Forventes den studerende at ar-

bejde alene? 

Ved bekræftelse: hvor meget og 

hvordan? 

 

Vi forventer, at den studerende kan deltage på lige fod med det øvrige personale i den daglige 

praksis. Det vil også sige, at den studerende skal kunne være alene med en børnegruppe i 

kortere perioder. Ydermere forventes det, at den studerende, på egen hånd og på eget initia-

tiv, kan igangsætte og gennemføre planlagte pædagogiske aktiviteter.  

Der kan forekomme aftenmøder under praktikken, men disse vil blive varslet i god tid.  

Øvrige oplysninger Det forventes, at den studerende kommer på forbesøg inden praktikstart. Besøget aftales ved 

at kontakte assisterende leder Nicholas Bennike, der fortæller hvilken institution og målgruppe 

praktikken skal foregå i. Inden besøget har den studerende orienteret sig på vores hjemme-

side, og derved fået kendskab til vores 3 huse. I forbindelse med besøget vil den studerende 

møde sin vejleder, og sammen få lidt tid til at tale om forventninger og alt det praktiske i for-

bindelse med opstarten. Det forventes, at den studerende bliver i institutionen et par timer for 

at få en fornemmelse af børnegruppen, de kommende kolleger og huset. 

Den studerendes arbejdsplan vil være klar ved forbesøget, men med mulighed for små juste-

ringer i forhold til privatlivet.  

Dagtilbuddet har eget produktionskøkken i Eventyrhuset, som producerer mad til alle husene. 
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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  

  

 X 
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Valgfagsområder: 

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

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

                                                        

1) Kreative udtryksformer. 

2) Natur og udeliv. 

3) Sundhedsfremme og bevægelse. 

4) Medier og digital kultur. 

5) Kulturprojekter og kulturelt iværksætteri. 

6) Social innovation og entreprenørskab.  

7) Kulturmøde og interkulturalitet. 

  

  

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
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Uddannelsesplan 1. Praktik (Grundfagligheden) 

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

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

Vidensmål: Den studerende 

har viden om 

 

Færdighedsmål: Den stu-

derende kan 

Hvilke muligheder for læring kan etableres gennem den dag-

lige pædagogiske praksis og praktikvejledningen? 

(fx Hvordan arbejder praktikstedet med dette? hvilke læringsmulig-

heder tilbyder praktikstedet den studerene? Og hvordan understøt-

ter praktikstedet den studerendes læring indenfor dette?) 

praktikstedets målgrupper 

samt praktikstedets pædago-

giske og samfundsmæssige 

opgaver, 

anvende viden om praktik-

stedets samfundsmæssige 

opgaver i tilrettelæggelsen 

af det pædagogiske ar-

bejde, 

I Dagtilbud Brædstrup arbejder vi ud fra dagtilbudsloven, som er 

fundamentet for vores arbejde. Derudover arbejder vi med pædago-

giske læringsmiljøer, dannelse og personlig mestring. Målet er, set 

fra et samfundsmæssigt perspektiv, at bidrage til skabe velfunge-

rende, livsduelige borgere. 

målsætning, tilrettelæggelse 

og organisering af pædago-

gisk praksis, herunder om 

pædagogiske metoders ef-

fekter, 

målsætte, tilrettelægge, 

gennemføre og evaluere 

pædagogisk praksis med 

inddragelse af viden om ef-

fekten af forskellige pæda-

gogiske metoder, 

I vores arbejde med de nye styrkede læreplaner tilrettelægger, 

gennemfører og evaluerer vi på vores praksis indenfor det pågæl-

dende tema. Herunder er overvejelser af forskellige metoders an-

vendelighed en stor del af de didaktiske overvejelser i planlægnin-

gen. 

evaluerings-, undersøgelses- 

og dokumentationsformer og 

dokumentere og evaluere 

egen deltagelse i pædago-

gisk praksis, herunder re-

flektere over kvaliteten i 

egne læreprocesser, og 

Da vi har stort fokus på pædagogiske læringsmiljøer og evaluering 

af praksis i forbindelse med disse, ligger der en skærpet interesse 

heraf.  
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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. 

Der er øget fokus på sundhed, varieret kost og økologi i vores pro-

duktionskøkken, der fremmer madmodighed og viden om bæredyg-

tighed. Pædagogiske måltider er den del af vores hverdag. 

 

 

Angivelse af relevant lit-

teratur:  

Teori omkring tilknytning (Daniel Stern), relationsteori (Ole Henrik Hansen, Barnet i Centrum), 

NUZO (Vygotsky), Dannelse (Wolfgang Klafki). 

Evaluering. Her formuleres 

hvordan den studerendes læ-

ringsudbytte evalueres ved 

2/3 af praktikperioden  

I et samarbejde mellem den studerende og praktikvejleder udarbejdes en handleplan for hvordan 

læringsudbyttet, i forhold til den studerendes kompetencemål, evalueres. Den studerende skriver 

handleplanen i sit arbejdsportfolio på praktikportalen, samt hvordan der løbende arbejdes med 

den. Handleplanen vil løbende indgå som et værktøj i vejledningen, så den studerende kan justere 

og planlægge aktiviteter, der ligger i naturlig forlængelse af det pågældende kompetencemål. Der-

udover vil handleplanen i arbejdsportfoliet indgå som et aktivt redskab i forbindelse med refleksion 

og analyse af daglig og egen praksis. 

Organisering af vejled-

ning: 

a) Hvordan tilrettelægges 

uddannelsesforløbet for den 

enkelte studerende?: 

b) Hvordan og hvornår afhol-

des vejledning? 

 

a) Der vil være vejledning 1½ time hver anden uge. 

b) Vejledning vil, som udgangspunkt, foregå i arbejdstiden. 

c) Den studerendes portfolio vil indgå som et redskab til refleksion, analyse og handleplan for 

undren, udvikling og fremadrettet praksis. 

d) Den studerende gives en times vejledning med ledelsen omkring organisationen. 
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c) Hvordan inddrages den 

studerendes portfolio i vej-

ledningsprocessen? 

Den studerendes arbejds-

plan: 

Den studerende vil få udleveret sin arbejdsplan på forbesøget. Derfra vil være mulighed for små 

justeringer i forhold til privatlivet. 

Organisering af kontakt til 

uddannelsesinstitution 

(herunder en kort beskri-

velse af hvordan institutio-

nen forholder sig, hvis der er 

bekymring / problemer i 

praktikforløbet) 

Eventuelle bekymringer vil blive drøftet med den studerende. Skulle det efterfølgende vise sig, at 

bekymringerne ikke forsvinder, vil ledelsen blive inddraget og gå i dialog med den studerende. 

Slutteligt vil ledelsen tage kontakt til relevant person fra uddannelsen. 
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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, 

Vi inddrager eksterne samarbejdspartnere og udarbejder handleplaner ud 

fra vores standard for bekymring. Med udgangspunkt i disse handleplaner 

arbejder vi individuelt og gruppeorienteret med hvert enkelt barn. Endvi-

dere har vi børnekonferencer hvor forældrene deltager sammen med 

TEfL, primærpædagogen og ledelsen. På konferencen tages bekymringer 

op omkring barnets f.eks. manglende trivsel og udvikling.  

Målet er at skabe homogene børnefællesskaber, der kan rumme alle børn 

– uanset udfordringer gennem hele dagen. 
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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, 

Vi prioriterer et børnemiljø hvor fællesskab og relevante pædagogiske læ-

ringsmiljøer er omdrejningspunktet. Vi har fokus på, at hele barnet bliver 

set og hørt hele dagen, og hvordan personalet placerer sig i forhold til 

børnene for at skabe optimale læringsmiljøer, der er medfører udvikling 

og personlig mestring hos den enkelte, samt hos gruppen.  

Alle voksne er bevidste om at være gode kropslige rollemodeller igennem 

daglig adfærd og praksis. Herunder at møde barnet/børnene anerken-

dende i både dialogen og kropssproget. 

dialog og professionel 

kommunikation, 

kommunikere nuanceret, 

præcist og forståeligt med 

børn, familier og kolleger, 

Der er mulighed for sparring omkring kommunikationen til børn, forældre 

og kollegaer. Denne sparring kan komme fra praktikvejleder, ledelsen el-

ler andre kollegaer. 

I Dagtilbud Brædstrup er de voksne rollemodeller for hvordan vi taler 

med hinanden. 

leg, legeteorier og lege-

kulturer, 

rammesætte børns leg, Italesætte og gå foran i at vise hvad det vil sige at være en del af et fæl-

lesskab. Dette indebærer, at man som personale er tydelig og autentisk i 

sin praksis, samt bevidst om hvad og hvordan man udtrykker sig krops-

ligt og sprogligt.  

I rammesætningen er det vigtigt at være opmærksom på egen placering 

og rolle omkring legen, samt hvilket læringsrum man giver børnene. Går 

man bagved, ved siden af eller foran, og hvornår i legen man skifter rolle.  

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 

I alle vores 3 huse har vi dygtige medarbejdere med kompetencer inden-

for mange forskellige områder. Der vil derfor være rig mulighed for den 

studerende til at få sparring indenfor det, der er aktuelt for ham/hende. 
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omsorg, sundhedsfrem-

mende og forebyggende 

arbejde. 

tilrettelægge, gennemføre 

og evaluere indsatser for 

omsorg, sundhed og fore-

byggelse. 

Støtte og vejlede børnene i at udvikle, anvende og udfolde deres kompe-

tencer og potentialer med en forståelse for, at alle børn er forskellige og 

at udvikling er dynamisk, og at denne udvikling sker gennem de pædago-

giske læringsmiljøer, der bliver skabt omkring børnene. 

Angivelse af relevant 

litteratur:  

Teori omkring tilknytning (Daniel Stern), relationsteori (Ole Henrik Hansen, Barnet i Centrum), NUZO 

(Vygotsky), Dannelse (Wolfgang Klafki). 

Evaluering. Her formu-

leres hvordan den stude-

rendes læringsudbytte 

evalueres ved 2/3 af 

praktikperioden  

I et samarbejde mellem den studerende og praktikvejleder udarbejdes en handleplan for hvordan læ-

ringsudbyttet, i forhold til den studerendes kompetencemål, evalueres. Den studerende skriver handle-

planen i sit arbejdsportfolio på praktikportalen, samt hvordan der løbende arbejdes med den. Handle-

planen vil løbende indgå som et værktøj i vejledningen, så den studerende kan justere og planlægge 

aktiviteter, der ligger i naturlig forlængelse af det pågældende kompetencemål. Derudover vil handle-

planen i arbejdsportfoliet indgå som et aktivt redskab i forbindelse med refleksion og analyse af daglig 

og egen praksis. 

Organisering af vej-

ledning: 

a) Hvordan tilrettelæg-

ges uddannelsesforløbet 

for den enkelte stude-

rende?: 

b) Hvordan og hvornår 

afholdes vejledning? 

 

a) Der vil være vejledning 1½ time hver anden uge. 

b) Vejledning vil, som udgangspunkt, foregå i arbejdstiden. 

c) Den studerendes portfolio vil indgå som et redskab til refleksion, analyse og handleplan for un-

dren, udvikling og fremadrettet praksis. 

d) Den studerende gives en times vejledning med ledelsen omkring organisationen. 
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c) Hvordan inddrages 

den studerendes portfo-

lio i vejledningsproces-

sen? 

Institutionen som 

praktiksted: 

Er der særlige forvent-

ninger til den studeren-

des forudsætninger? 

Den studerende skal forholde sig til at være en del af en stor organisation med 3 huse med over 50 

medarbejdere. Vi har fælles ledelse bestående af dagtilbudsleder, assisterende leder og en forældrebe-

styrelse for alle tre huse og dagpleje. Derudover har vi et MED-udvalg og tillidsrepræsentanter for FOA 

og BUPL. 

Den studerendes ar-

bejdsplan: 

 

Den studerende vil få udleveret sin arbejdsplan på forbesøget, hvor der vil være mulighed for få juste-

ringer i forhold til privatlivet. 

Arbejdstiden vil hovedsageligt ligge indenfor almindelig åbningstid, men med mulighed for enkelte af-

tenmøder. Disse vil blive varslet i god tid. 

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) 

Eventuelle bekymringer vil blive drøftet med den studerende. Skulle det efterfølgende vise sig, at be-

kymringerne ikke forsvinder, vil ledelsen blive inddraget og gå i dialog med den studerende. Slutteligt 

vil ledelsen tage kontakt til relevant person fra uddannelsen. 
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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, 

I Dagtilbud Brædstrup arbejder vi ud fra Dagtilbudsloven. Den er 

fundamentet for vores arbejde. Derudover er vi en del af en poli-

tisk ledet organisation, der sætter rammen for vores arbejde. 

Dette er vilkåret for arbejdet i en daginstitution. 

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, 

 

Et inspirerende læringsmiljø, der skaber rum for kreativitet, nys-

gerrighed, dialog og sikrer det enkelte barns alsidige udvikling, 

personlige mestring og dannelse. 

Dagligdagen afspejles af periodens læreplanstema, hvilket har be-

tydning for hvilke aktiviteter og lege, der er i fokus. Der er fokus 

på at skabe kontekstbestemte, æstetiske læringsmiljøer, der er 
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med til at udvikle børnenes sociale, motoriske og sproglige kompe-

tencer, samt bliver en del af børnenes aktiviteter og lege.  

forandringsprocesser og in-

novation, 

bidrage til udvikling af pæda-

gogisk praksis gennem innova-

tive og eksperimenterende til-

tag, 

I Dagtilbud Brædstrup følger vi børnenes initiativer, og ud fra dem 

udvikler vi vores pædagogiske praksis med en forståelse for, at 

børn som udgangspunkt både er eksperimenterende og innovative.  

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, 

Gennem et tæt samarbejde med forældrene, får vi hørt deres per-

spektiver og idéer til udviklingen af dagligdagen, som bliver taget 

til efterretning.  

Vi bestræber os på at gribe børnenes idéer og kreativitet i vores 

daglige praksis, og derved både udfordre børnene og os selv i dag-

ligdagen. 

 

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 

Udover at deltage i det pædagogiske arbejde ude i grupperne, vil 

den studerende få et indblik i andre aspekter af arbejdet som pæ-

dagog i en daginstitution. Det vil blandt andet sige, at den stude-

rende skal øve sig i at formulere sig på skrift, reflektere over egen 

praksis og kunne deltage i faglige diskussioner og refleksioner med 

det øvrige personale. 

førstehjælp. udføre grundlæggende første-

hjælp. 

Undervisning på studiedage 

Angivelse af relevant lit-

teratur:  

Teori omkring tilknytning (Daniel Stern), relationsteori (Ole Henrik Hansen, Barnet i Centrum), 

NUZO (Vygotsky), Dannelse (Wolfgang Klafki). 
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Evaluering. Her formule-

res hvordan den studeren-

des læringsudbytte evalue-

res ved 2/3 af praktikperio-

den  

I et samarbejde mellem den studerende og praktikvejleder udarbejdes en handleplan for hvordan 

læringsudbyttet, i forhold til den studerendes kompetencemål, evalueres. Den studerende skriver 

handleplanen i sit arbejdsportfolio på praktikportalen, samt hvordan der løbende arbejdes med den. 

Handleplanen vil løbende indgå som et værktøj i vejledningen, så den studerende kan justere og 

planlægge aktiviteter, der ligger i naturlig forlængelse af det pågældende kompetencemål. Derud-

over vil handleplanen i arbejdsportfoliet indgå som et aktivt redskab i forbindelse med refleksion og 

analyse af daglig og egen praksis. 

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) Der vil være vejledning 1½ time hver anden uge. 

b) Vejledning vil, som udgangspunkt, foregå i arbejdstiden. 

c) Den studerendes portfolio vil indgå som et redskab til refleksion, analyse og handleplan for 

undren, udvikling og fremadrettet praksis. 

d) Den studerende gives en times vejledning med ledelsen omkring organisationen. 

 

Institutionen som prak-

tiksted: 

Er der særlige forventnin-

ger til den studerendes for-

udsætninger? 

Den studerende skal forholde sig til at være en del af en stor organisation med 3 huse med over 50 

medarbejdere. Vi har fælles ledelse bestående af dagtilbudsleder, assisterende leder og en foræl-

drebestyrelse for alle tre huse og dagpleje. Derudover har vi et MED-udvalg og tillidsrepræsentanter 

for FOA og BUPL. 

Den studerendes ar-

bejdsplan: 

Den studerende vil få udleveret sin arbejdsplan på forbesøget, hvor der vil være mulighed for få ju-

steringer i forhold til privatlivet. 
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 Arbejdstiden vil hovedsageligt ligge indenfor almindelig åbningstid, men med mulighed for enkelte 

aftenmøder. Disse vil blive varslet i god tid. 

Organisering af kontakt 

til uddannelsesinstitu-

tion 

(herunder en kort beskri-

velse af hvordan praktikste-

det forholder sig, hvis der 

er bekymring / problemer i 

praktikforløbet) 

Eventuelle bekymringer vil blive drøftet med den studerende. Skulle det efterfølgende vise sig, at 

bekymringerne ikke forsvinder, vil ledelsen blive inddraget og gå i dialog med den studerende. Slut-

teligt vil ledelsen tage kontakt til relevant person fra uddannelsen. 
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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: 

I dagtilbud Brædstrup arbejder vi hele tiden med vores egen praksis i forhold til børnene, og hvilken rolle vi indtager i alle aspek-

ter af alle børns hverdag. Derudover kører vi et projekt, der hedder ”Stay and Play”, der er et tilbud til familier med børn med 

sproglige vanskeligheder. Der arbejdes dagligt med at udvikle de pædagogiske læringsmiljøer, og at se hele barnet hele dagen. 

Institutionens rammer for empiriindsamling: 

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

Det er forældrene, der skal give tilladelse til fotografering, videooptagelse mv. Disse tilladelser bliver ofte givet elektronisk til in-

ternt brug. Til eksternt brug vil den studerende skulle indhente separate skriftlige underskrifter. 

Kontaktperson for den studerende 

Nicholas Bennike 

Assisterende leder 

Mail: nbe@horsens.dk 

Telefon: 29106269 
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