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PRAKTIKBESKRIVELSE 

jf. Bekendtgørelse nr. 354 af 07/04/2017 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. 

Gældende fra: 01.06.20 

Beskrivelse af praktikstedet: 

Institutionens navn: 

Adresse: 

Postnr. og By: 

Tlf.nr.: 

Institutionens E-mail: 

Hjemmeside adr.: 

Institutionsleder: 

Kontaktperson for praktik i pædagoguddannelsen: 

Kommunal: 

Privat: 

Regional: 

(Skemaet tilpasser sig automatisk, når det udfyldes) 

Dagtilbud Østbirk, Børnehuset 

og Skovhuset 

Storegade 51 

8753 Østbirk 

76294107 

daginst.oestbirk@horsens.dk 

https://dagtilbud.horsens.dk/ostbirk/velkommen-til-

daginstitution-ostbirk 

Gitte Werborg 

Gitte Werborg 

 

Horsens kommune 

 

 

mailto:daginst.oestbirk@horsens.dk
https://dagtilbud.horsens.dk/ostbirk/velkommen-til-daginstitution-ostbirk
https://dagtilbud.horsens.dk/ostbirk/velkommen-til-daginstitution-ostbirk


Pædagoguddannelsen   VIA University College  

Side 2 af 26 

 

Institutionstype/  

foranstaltning 

a) Antal børn/unge /voksne 

b) Aldersgruppe 

c) Antal stuer / afdelinger 

d) Åbningstid 

(Skemaet tilpasser sig automatisk, når det udfyldes) 

a) Børnehuset er en børnehave med ca. 45 årsbørn. 

Skovhuset i børnehaven er der 75 årsbørn i vuggestuen er 

det 32 årsbørn. I Dagplejen er der 30 årsbørn. Der er i alt 

ca. 45 ansatte. 

b) Aldersgruppen er fra 0-6 år 

c) 3 afdelinger, Skovhuset, Børnehuset og Dagplejen 

d) 6.15 -17.00, variere lidt mellem husene. 

Institutionens formål 

jf. lovgrundlag. 

Dagtilbudsloven:  https://www.uvm.dk/dagtilbud/love-og-

regler--formaal-og-aftaler/dagtilbudsloven-og-

bekendtgoerelser 

Karakteristik af brugergruppen: 

Beskrivelse af den / de aktuelle børne- / bruger/borgergruppe. 

Dagtilbud Østbirk er en del af et lokalsamfund i den 

nordvestlige del af Horsens Kommune med ca. 2200 

indbyggere i naturskønne omgivelser. Østbirk er præget af 

et aktivt lokalsamfund, samt et godt og engageret 

forældresamarbejde. 

Vi har væsentligst børn af middelklasse familier og 

modtager en del flersprogede børn der er flyttet til fra Øst 

Europa. 

Vi arbejder med en Inklusionsdagsorden, du vil derfor 

møde børn og familier i udsatte positioner. 

Arbejdsmetoder: Vores Kerneopgave er: 

”Vi vil sammen med børnene skabe en hverdag med 

https://www.uvm.dk/dagtilbud/love-og-regler--formaal-og-aftaler/dagtilbudsloven-og-bekendtgoerelser
https://www.uvm.dk/dagtilbud/love-og-regler--formaal-og-aftaler/dagtilbudsloven-og-bekendtgoerelser
https://www.uvm.dk/dagtilbud/love-og-regler--formaal-og-aftaler/dagtilbudsloven-og-bekendtgoerelser
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Kort beskrivelse af praktikstedets pædagogiske praksis og teoretiske 

og metodiske grundlag (Uddybes senere i relation til 

uddannelsesplanens videns- og færdighedsmål) 

 

nysgerrighed og glæde ved at lære. Hvor børnene udvikler 

evner og mod til aktivt at indgå i fællesskabet og 

derigennem lære om sig selv og andre.” 

Vi vægter, at vores pædagogik er nærværende og 

inkluderende. Derfor arbejder vi med, at vi i vores hverdag 

har strukturerede rammer og et pædagogisk indhold, der 

udfordrer børnene tilpas i forhold til alder og kompetencer. 

Vi har et stort fokus på at skabe læringsmiljøer, der sigter 

efter at ramme de enkelte børns nærmeste 

udviklingszone. Vi arbejder med gode overgange og 

sammenhæng fra hjem til dagtilbud og videre til skole. 

Børnene skal have de bedste rammer for udvikling, 

leg og læring. 

Vores metodiske grundlag og arbejdsmetoder: 

 Den styrkede pædagogiske læreplan.  

 Målstyret læring 

 SMTTE model 

 Vejledt deltagelse 

 Handleplaner på børn med udgangspunkt i SMTTE 

modellen 

 Pædagogisk udviklingsbeskrivelse 0-6 år. TRAS og 

TRAS MO. 

 Sprogvurderinger 

 Fri for mobberi 
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 Vi lærer sprog 

 Kom ud i dag 

 Hit med Lyden 

Vi har en høj grad af selvstyring på teamene i forhold til 

den daglige drift og planlægning, samt udmøntning af 

læreplanerne. Vi spiller hinanden gode og udnytter faglige 

og personlige kompetencer i hverdagen. 

Vi møder forældrene med et dynamisk tankesæt, er 

nysgerrige på hinandens perspektiver og med det fokus at 

det handler om børnene. Vi ser det som en fælles opgave 

at alle børn får de mest optimale vilkår for at opnå trivsel, 

læring og udvikling. 

Ansatte 

(pædagogiske faggrupper, andre faggrupper) 

I Dagtilbuddet er her ca. 45 ansatte; pædagoger, 

pædagogiske assistenter, dagplejere,  

pædagogmedhjælpere, pædagogstuderende, PAU-elever, 

EGU-elever, flexmedarbejdere, praktikanter,  

administrative medarbejdere, køkkenpersonale og  

teknisk personale. 

 

Ledelsen består af en dagtilbudsleder og en assisterende 

leder. 

 
 

Praktikvejlederens kvalifikationer: 

 

 

 

 

Pædagogisk grunduddannelse: 

 

PD modul i praktikvejledning: 
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Diplomuddannelse 

 

Andet/ andre uddannelser: 

 

 

Navne: 

Tværprofessionelt samarbejde in- og eksternt: Vi samarbejde med: 

Østbirk skole om den gode sammenhæng fra 4-8 år. 

Tværgående enhed for lærings psykologer, 

tale/hørekonsulenter, ergoterapeuter og øvrige faglige 

konsulenter. 

Videncentret Spiren, der giver sparring og vejledning til 

personalet om børn med og i særlige udfordringer. 

Familierådgivningen, hvor fra vi har tilknyttet en 

distriktssocialrådgiver. 

Særlige forhold omkring den studerendes ansættelse: Du er som studerende omfattet af Horsens Kommunes og 

Dagtilbud Østbirks personalepolitikker. Der indhentes 

børneattest og tavshedserklæring (Se personale 

håndbogen på hjemmesiden). 

Som lønnet studerende er du ansat på samme vilkår som 

øvrige ansatte. 
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Vi forventer, at du ved førstkommende lejlighed i 

kontakten med institutionen fortæller om forhold, du 

mener, vil kunne få betydning for din praktikperiode – 

fysiske og psykiske udfordringer. 

Arbejdsforhold 

Forventes den studerende at arbejde alene? 

Ved bekræftelse: hvor meget og hvordan? 

Første praktikperiode: 

Er skemalagt med 30 timer om ugen. 

Den studerende er uden for normeringen, men vi 

forventer, at du indgår aktivt i dagligdagen. 

Den studerende arbejder ikke alene. Der vil altid være en 

anden medarbejder på samme tidspunkt. 

Vi forventer at du er nysgerrig, spørgende, reflekterende 

og gør dig umage for at få det optimale ud af 

praktikperioden, samt at du påtager dig ansvaret for den 

uddannelse du har valgt. 

Vi understøtter med glæde din faglige udvikling, så vi 

samarbejder om at du bliver en dygtig og attraktiv 

pædagog. 

 

Anden praktikperiode: 

Er skemalagt med 32 timer om ugen for at tjene op til 

studiedagene og deltagelse i relevante personalemøder. 

Der er udarbejdet et Årshjul af dette fremgår hvornår der 

afholdes møder. 

Når du er i lønnet praktik, indgår du i normeringen og du 

kan stå med et alene ansvar i ydertimerne. Vi forventer, at 

du kan være alene i kortere perioder med en mindre 

børnegruppe. 

 

Det forventes, at du fører portfolio og nedskriver 

studierelevante notater og pædagogiske refleksioner, der 

kan indgå i dit praktikdokument/praktikportfolio, som 

senere skal danne grundlag for præsentationsportfolioen 

til eksamen. 
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Dagtilbud Østbirk anses på linje med VIA University 

College pædagogstudiet som værende på fuld tid – 37 

timer om ugen. Da din ugentlige arbejdstid er 32,5 

betyder det, at du kommer til at arbejde med 

studierelevante emner/opgaver udenfor din planlagte 

arbejdstid. 

 

Tredje praktikperiode: 

Er skemalagt med 32 timer om ugen for at tjene op til 

studiedagene og deltagelse i relevante personalemøder. 

 

Når du er i lønnet praktik, indgår du i normeringen og du 

kan stå med et alene ansvar i ydertimerne. Vi forventer, at 

du kan være alene i kortere perioder med en mindre 

børnegruppe. 

 

Det forventes, at du fører logbog og nedskriver 

studierelevante notater og pædagogiske refleksioner, der 

kan indgå i dit praktikdokument/praktikportfolio, som 

senere skal danne grundlag for præsentationsportfolioen 

til eksamen. 

 

Dagtilbud Østbirk anser på linje med VIA University 

College pædagogstudiet som værende på fuld tid – 37 

timer om ugen. Da din ugentlige arbejdstid er 32,5 

betyder det, at du kommer til at arbejde med 

studierelevante emner/opgaver udenfor din planlagte 

arbejdstid. 

 

Fælles for alle tre praktikperioder: 

 

Vi forventer af dig: 

 

 At du er nysgerrig, spørgende, reflekterende og 

gør dig umage for at få det optimale ud af 

praktikperioden, samt at du påtager dig ansvaret 

for den uddannelse du har valgt. 
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 At du har en stor interesse i børns trivsel, læring 

og udvikling 

 At du som studerende udarbejder og medbringe en 

præsentation af sig selv den første dag, som skal 

på DayCare og hænges op i institutionen. 

 At du som studerende registrere din arbejdstid på 

DayCare. Læs DayCare vejledningen 

 At du er opsøgende og præsentere dig for børn og 

forældre de første dage i praktikken. 

 At du som studerende aktivt bruger portfolien og 

at denne er tilgængelig for din praktikvejleder og 

praktikansvarlige, som skal have adgang til den i 

forbindelse med praktikken. 

 At du som studerende deltager i relevante 

personalemøder, hvilket er en del af den 

pædagogiske virksomhed. 

 At du som studerende sammen med din vejleder 

aftaler, hvordan dine målsætninger kan tilpasses i 

praksis, hvad kan lade sig gøre og ikke.  

 At du har læst vores personalehåndbog, set vores 

årshjul og tilgangen til arbejdet der ligger på vores 

hjemmeside.  

 Som studerende har ansvaret for at lave 

dagsorden 3 hverdage før vejledningen. Det er en 

selvfølge, at både den studerende og vejlederen 

møder forberedte.  

 Som studerende har gode relations kompetencer 

og er bevidst om, at det altid er den voksne, der 

har ansvaret for kvaliteten i samspillet med 

børnene.  

 At du skal undre dig og stille spørgsmål og 

reflektere over egen og andres praksis med 

forbedring og udvikling for øje.  

 At du har som studerende fri på eksamensdagen.  
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Du kan forvente af os: 

 

 At vi med glæde understøtter din faglige udvikling, 

så vi kan samarbejde om at du bliver en dygtig og 

attraktiv pædagog. 

 At du som studerende tilbydes sidemandsoplæring 

fra kollegerne i den pædagogiske hverdage, samt 1 

vejledningstime hver 14 dag.  

 At du som studerende tilbydes vejledning med 

ledelse og evt. en af vores øvrige pædagoger med 

særlige kompetencer en gang i forløbet, hvilket 

holdes fælles for de studerende og elever, der er i 

Dagtilbud Østbirk i den givne periode. 

 

Fjerde praktikperiode: 

Den studerende indgår ikke i normeringen. 

Den studerende skal kontakte den praktikansvarlige i god 

tid inden opstart, så der i samarbejde med 

praktikvejlederen kan laves de fornødne aftaler i 

forbindelse med bachelorprojektet. 

Den studerende får tilknyttet en vejleder. 

Husk at observationer af børn kræver forældre 

godkendelse med underskrift. Observationer af 

pædagogisk praksis kræver godkendelse af det 

pædagogiske personale med underskrift. Hvis der skal 

bruges foto, video m.m. kræver det forældre godkendelse 

med underskrift. 

 

Vi forventninger at: 

 Du som studerende afklare med vejleder og leder, 

om emnet kan lade sig gøre. 
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 Du overholder de aftaler der bliver indgået. 

 Du skal som studerende være tydelig i emnet, 

problemformulering og litteratur. Samt rammen for 

projektet. 

 Du skal være initiativrig og engageret i projektet, 

og tiden på praktikstedet er tilrettelagt. 

 Du skal som studerende fremlægge dit bachprojekt 

for vejleder, leder og huset. 

Øvrige oplysninger Praktikstedsbeskrivelsen er udarbejdet september 2020 og 

revideres en gang årligt. 

Den gælder for alle pædagog studerende – uanset 

ansættelsesform. 
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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 

specialiseringsmuligheder. Vi opfordrer til, at praktikstedet angiver primær og evt. sekundær specialiseringsmulighed. Den 

primære specialiserings kompetenceområder for 2. og 3. praktik skal præsenteres i uddannelsesplanen.  Praktikstedet kan 

præsentere det sekundære specialiseringsområde på samme måde) 

                                                                              Primær:                    Sekundær: 

 Dagtilbudspædagogik                                                                                                                                   

 

 Skole- og fritidspædagogik                                                                                                   

 

 Social- og specialpædagogik                                                                      
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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. 
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Uddannelsesplan 1. Praktik (Grundfagligheden)  

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

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

 

Vidensmål: Den studerende har viden om 

 

 

Færdighedsmål: Den studerende kan 

praktikstedets målgrupper samt praktikstedets pædagogiske og 

samfundsmæssige opgaver, 

anvende viden om praktikstedets samfundsmæssige opgaver i 

tilrettelæggelsen af det pædagogiske arbejde, 

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, 

evaluerings-, undersøgelses- og dokumentationsformer og dokumentere og evaluere egen deltagelse i pædagogisk 

praksis, herunder reflektere over kvaliteten i egne 

læreprocesser, og 

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. 

Angivelse af relevant litteratur. Der forventes læst eller 

set: 

 Rammer og indhold – den styrkede pædagogiske 

læreplan: https://emu.dk/sites/default/files/2020-

 

https://emu.dk/sites/default/files/2020-03/7044%20SPL%20Den_styrkede_paedagogiske_laereplan_21_WEB.pdf
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03/7044%20SPL%20Den_styrkede_paedagogiske_laer

eplan_21_WEB.pdf 

 Håndbog om hygiejne og miljø i dagtilbud: 

https://www.sst.dk/-

/media/Udgivelser/2019/Hygiejne-

dagtilbud/Haandbog-om-hygiejne-

2019.ashx?la=da&hash=1E2E53FCE556A09AF5EF798E

41160E36FA8E6F6F 

 Trine Holst Mortensen og Torben Næsby: ”Den 

styrkede pædagogiske læreplan – en grundbog til 

dagtilbudspædagogik” 

 

 Søren Smidt UCC: Rutinepædagogik i danske 

daginstitutioner: 

https://www.youtube.com/watch?v=vweASReRNTo 

 Dina Dot Dalsgaard Andersen: Pædagogen som leder 

af børnegrupper og læringsmiljø. Kapitel 2; 

Gruppeledelse. 

 Bo Hejlskov videoer 17 små videoer om ”Low arousal” 

www.svsh.dk 

 Dagtilbud Østbirks egen pædagogiske læreplan. Kan 

læses på vores hjemmeside 

 Dagtilbud Østbirks personalehåndbog. Kan læses på 

vores hjemmeside 

https://emu.dk/sites/default/files/2020-03/7044%20SPL%20Den_styrkede_paedagogiske_laereplan_21_WEB.pdf
https://emu.dk/sites/default/files/2020-03/7044%20SPL%20Den_styrkede_paedagogiske_laereplan_21_WEB.pdf
https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2019/Hygiejne-dagtilbud/Haandbog-om-hygiejne-2019.ashx?la=da&hash=1E2E53FCE556A09AF5EF798E41160E36FA8E6F6F
https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2019/Hygiejne-dagtilbud/Haandbog-om-hygiejne-2019.ashx?la=da&hash=1E2E53FCE556A09AF5EF798E41160E36FA8E6F6F
https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2019/Hygiejne-dagtilbud/Haandbog-om-hygiejne-2019.ashx?la=da&hash=1E2E53FCE556A09AF5EF798E41160E36FA8E6F6F
https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2019/Hygiejne-dagtilbud/Haandbog-om-hygiejne-2019.ashx?la=da&hash=1E2E53FCE556A09AF5EF798E41160E36FA8E6F6F
https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2019/Hygiejne-dagtilbud/Haandbog-om-hygiejne-2019.ashx?la=da&hash=1E2E53FCE556A09AF5EF798E41160E36FA8E6F6F
https://www.youtube.com/watch?v=vweASReRNTo
http://www.svsh.dk/
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Evaluering. Her formuleres hvordan den studerendes 

læringsudbytte evalueres ved 2/3 af praktikperioden 

Der tages udgangspunkt i din foreløbige arbejdsportfolio som  

gennemgås og evalueres, sammen får vi et overblik over,  

hvor langt du er nået med dine mål, og det aftales hvordan  

dit fortsatte arbejde med målene skal være. 

 

Praktikvejleder udarbejder praktikudtalelse, som du sammen  

med noter fra statusmødet skriver ind i din arbejdsportfolio. 
 

 

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? 

(Skemaet tilpasser sig automatisk, når det udfyldes 

a) Ved forbesøget udarbejdes der en overordnet plan for 

praktikken. 

b) Vejledningen består dels af sidemandsoplæring, dels af 

vejledningsmøder af en 1 time hver 14. dag. Den studerende 

udarbejder dagsorden til vejledningen 3 hverdage før 

vejledningen. 

c) En vigtig del af vejledningen er den studerendes portfolio 

over daglige refleksioner i praktikken. 

 

Den studerendes arbejdsplan: Den studerendes mødeplan fremsendes på mail hurtigst 

muligt efter forbesøget. Du forventes, at kunne lægge timer i 

institutionens fulde åbningstid. 

 

Organisering af kontakt til uddannelsesinstitution 

(herunder en kort beskrivelse af hvordan institutionen forholder 

sig, hvis der er bekymring / problemer i praktikforløbet) 

Vi gør os altid umage for at sikre et godt og konstruktivt 

samarbejde med den studerende og med VIA University 

College. Ved bekymring omkring en studerende vil vejleder 

kontakte institutionslederen. 

Herefter afholdes et møde mellem studerende, vejleder og 

leder, hvor problemstillingen for bekymringen drøftes, og der 

udarbejdes en handleplan for arbejdet med bekymringen. 
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Løser dette mod forventning ikke problemstillingen, kontaktes 

VIA med henblik på et fællesmøde, hvor det videre forløb 

aftales. 
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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 

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 Færdighedsmål: Den studerende kan 

det 0-5 årige barns forudsætninger og udviklingsmuligheder, 

herunder børn med særlige behov, 

tilrettelægge differentierede pædagogiske aktiviteter gennem 

analyse af børns forudsætninger, interaktion og kommunikation, 

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, 

dialog og professionel kommunikation, kommunikere nuanceret, præcist og forståeligt med børn, 

familier og kolleger, 

leg, legeteorier og legekulturer, rammesætte børns leg, 

kropslig, kreativ, musisk og æstetisk læring og udfoldelse i 

pædagogisk praksis og 

målsætte, tilrettelægge og evaluere pædagogiske 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. 
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Angivelse af relevant litteratur. Der forventes læst eller 

set. 

 Rammer og indhold – den styrkede pædagogiske 

læreplan: https://emu.dk/sites/default/files/2020-

03/7044%20SPL%20Den_styrkede_paedagogiske_laerep

lan_21_WEB.pdf 

 Håndbog om hygiejne og miljø i dagtilbud: 

https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2019/Hygiejne-

dagtilbud/Haandbog-om-hygiejne-

2019.ashx?la=da&hash=1E2E53FCE556A09AF5EF798E41

160E36FA8E6F6F 

 Trine Holst Mortensen og Torben Næsby: ”Den styrkede 

pædagogiske læreplan – en grundbog til 

dagtilbudspædagogik” 

 
 Søren Smidt UCC: Rutinepædagogik i danske 

daginstitutioner: 

https://www.youtube.com/watch?v=vweASReRNTo 

 Dina Dot Dalsgaard Andersen: Pædagogen som leder af 

børnegrupper og læringsmiljø. Kapitel 2; Gruppeledelse. 

 Bo Hejlskov videoer 17 små videoer om ”Low arousal” 

www.svsh.dk 

 Dagtilbud Østbirks egen læreplan. Kan læses på vores 

hjemmeside 

 Dagtilbud Østbirks personalehåndbog. 

 

Evaluering. Her formuleres hvordan den studerendes 

læringsudbytte evalueres ved 2/3 af praktikperioden 

Der tages udgangspunkt i din foreløbige arbejdsportfolio som 

gennemgås og evalueres, sammen får vi et overblik over, hvor 

langt du er nået med dine mål, og det aftales hvordan dit 

fortsatte arbejde med målene skal være. 

 

https://emu.dk/sites/default/files/2020-03/7044%20SPL%20Den_styrkede_paedagogiske_laereplan_21_WEB.pdf
https://emu.dk/sites/default/files/2020-03/7044%20SPL%20Den_styrkede_paedagogiske_laereplan_21_WEB.pdf
https://emu.dk/sites/default/files/2020-03/7044%20SPL%20Den_styrkede_paedagogiske_laereplan_21_WEB.pdf
https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2019/Hygiejne-dagtilbud/Haandbog-om-hygiejne-2019.ashx?la=da&hash=1E2E53FCE556A09AF5EF798E41160E36FA8E6F6F
https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2019/Hygiejne-dagtilbud/Haandbog-om-hygiejne-2019.ashx?la=da&hash=1E2E53FCE556A09AF5EF798E41160E36FA8E6F6F
https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2019/Hygiejne-dagtilbud/Haandbog-om-hygiejne-2019.ashx?la=da&hash=1E2E53FCE556A09AF5EF798E41160E36FA8E6F6F
https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2019/Hygiejne-dagtilbud/Haandbog-om-hygiejne-2019.ashx?la=da&hash=1E2E53FCE556A09AF5EF798E41160E36FA8E6F6F
https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2019/Hygiejne-dagtilbud/Haandbog-om-hygiejne-2019.ashx?la=da&hash=1E2E53FCE556A09AF5EF798E41160E36FA8E6F6F
https://www.youtube.com/watch?v=vweASReRNTo
http://www.svsh.dk/
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Praktikvejleder udarbejder praktikudtalelse, som du sammen 

med noter fra statusmødet skriver ind i arbejdsportfolio. 

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) Ved forbesøget udarbejdes der en overordnet plan for 

praktikken. 

b) Vejledningen består dels af sidemandsoplæring, dels af 

vejledningsmøder af en 1 hver 14. dag. Den studerende 

udarbejder dagsorden til vejledningen 3 hverdage før 

vejledningen. 

c) En vigtig del af vejledningen er den studerendes portfolio 

over daglige refleksioner i pratikken 

 

Institutionen som praktiksted: 

Er der særlige forventninger til den studerendes 

forudsætninger? 

 

Vi forventer du er fleksibel og ansvarsbevidst. Du er 

imødekommende og er klar til at sætte dig selv i spil. Du er 

positiv og ser mulighederne, samt bruger dem. 

 

Den studerendes arbejdsplan: 

 

Den studerendes mødeplan fremsendes på mail hurtigst muligt 

efter forbesøget. Du forventes, at kunne lægge timer i 

institutionens fulde åbningstid. 

 

Organisering af kontakt til uddannelsesinstitution 

(herunder en kort beskrivelse af hvordan praktikstedet 

forholder sig, hvis der er bekymring / problemer i 

praktikforløbet) 

Vi gør os altid umage for at sikre et godt og konstruktivt 

samarbejde med den studerende og med VIA University College. 

Ved bekymring omkring en studerende vil vejleder kontakte 

institutionslederen. 
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Herefter afholdes der et møde mellem studerende, vejleder og 

leder, hvor problemstillingen for bekymringen drøftes, og der 

udarbejdes en handleplan for arbejdet med bekymringen. 

 

Løser dette mod forventning ikke problemstillingen, kontaktes 

VIA med henblik på et fællesmøde, hvor det videre forløb 

aftales. 

 

Uddannelsesplan 3. praktik – Dagtilbudspædagogik  

Område 4: Samarbejde og udvikling – 3. praktikperiode. 

Området retter sig mod systematisk og videnbaseret refleksion over og bidrag til udvikling og innovation i pædagogisk praksis. 

 

Kompetencemål: Den studerende skal målrettet kunne tilrettelægge, gennemføre, dokumentere og evaluere aktiviteter og 

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 

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, 

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, 
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forandringsprocesser og innovation, bidrage til udvikling af pædagogisk praksis gennem innovative og 

eksperimenterende tiltag, 

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, 

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 

førstehjælp. udføre grundlæggende førstehjælp. 

Angivelse af relevant litteratur:  Rammer og indhold – den styrkede pædagogiske læreplan: 

https://emu.dk/sites/default/files/2020-

03/7044%20SPL%20Den_styrkede_paedagogiske_laerepla

n_21_WEB.pdf 

 Håndbog om hygiejne og miljø i dagtilbud: 

https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2019/Hygiejne-

dagtilbud/Haandbog-om-hygiejne-

2019.ashx?la=da&hash=1E2E53FCE556A09AF5EF798E411

60E36FA8E6F6F 

 Trine Holst Mortensen og Torben Næsby: ”Den styrkede 

pædagogiske læreplan – en grundbog til 

dagtilbudspædagogik” 

 

 Søren Smidt UCC: Rutinepædagogik i danske 

daginstitutioner: 

https://www.youtube.com/watch?v=vweASReRNTo 

 

https://emu.dk/sites/default/files/2020-03/7044%20SPL%20Den_styrkede_paedagogiske_laereplan_21_WEB.pdf
https://emu.dk/sites/default/files/2020-03/7044%20SPL%20Den_styrkede_paedagogiske_laereplan_21_WEB.pdf
https://emu.dk/sites/default/files/2020-03/7044%20SPL%20Den_styrkede_paedagogiske_laereplan_21_WEB.pdf
https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2019/Hygiejne-dagtilbud/Haandbog-om-hygiejne-2019.ashx?la=da&hash=1E2E53FCE556A09AF5EF798E41160E36FA8E6F6F
https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2019/Hygiejne-dagtilbud/Haandbog-om-hygiejne-2019.ashx?la=da&hash=1E2E53FCE556A09AF5EF798E41160E36FA8E6F6F
https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2019/Hygiejne-dagtilbud/Haandbog-om-hygiejne-2019.ashx?la=da&hash=1E2E53FCE556A09AF5EF798E41160E36FA8E6F6F
https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2019/Hygiejne-dagtilbud/Haandbog-om-hygiejne-2019.ashx?la=da&hash=1E2E53FCE556A09AF5EF798E41160E36FA8E6F6F
https://www.youtube.com/watch?v=vweASReRNTo
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 Dina Dot Dalsgaard Andersen: Pædagogen som leder af 

børnegrupper og læringsmiljø. Kapitel 2; Gruppeledelse. 

 Bo Hejlskov videoer 17 små videoer om ”Low arousal” 

www.svsh.dk 

 Dagtilbud Østbirks egen læreplan. Kan læses på vores 

hjemmeside 

 Dagtilbud Østbirks personalehåndbog. 

Evaluering. Her formuleres hvordan den studerendes 

læringsudbytte evalueres ved 2/3 af praktikperioden 

Der tages udgangspunkt i din foreløbige arbejdsportfolio som 

gennemgås og evalueres, sammen får vi et overblik over, hvor 

langt du er nået med dine mål, og det aftales hvordan dit fortsatte 

arbejde med målene skal være. 

Praktikvejleder udarbejder praktikudtalelse, som du sammen med 

noter fra statusmødet skriver ind i arbejdsportfolio. 

 

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) Ved forbesøget udarbejdes der en overordnet plan for 

praktikken. 

b) Vejledningen består dels af sidemandsoplæring, dels af 

vejledningsmøder af en 1 hver 14. dag. Den studerende 

udarbejder dagsorden til vejledningen 3 hverdage før 

vejledningen. 

c) En vigtig del af vejledningen er den studerendes portfolio over 

daglige refleksioner i praktikken 

 

Institutionen som praktiksted: (Skemaet tilpasser sig automatisk, når det udfyldes)  

http://www.svsh.dk/
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Er der særlige forventninger til den studerendes 

forudsætninger? 

Vi forventer du er fleksibel og ansvarsbevidst. Du er 

imødekommende og er klar til at sætte dig selv i spil. Du er positiv 

og ser mulighederne, samt bruger dem. 

Den studerendes arbejdsplan: 

 

Den studerendes mødeplan fremsendes på mail hurtigst muligt 

efter forbesøget. Du forventes, at kunne lægge timer i 

institutionens fulde åbningstid. 

 

Organisering af kontakt til uddannelsesinstitution 

(herunder en kort beskrivelse af hvordan praktikstedet 

forholder sig, hvis der er bekymring / problemer i 

praktikforløbet) 

Vi gør os altid umage for at sikre et godt og konstruktivt 

samarbejde med den studerende og med VIA University College. 

Ved bekymring omkring en studerende vil vejleder kontakte 

institutionslederen. 

Herefter afholdes der et møde mellem studerende, vejleder og 

leder, hvor problemstillingen for bekymringen drøftes, og der 

udarbejdes en handleplan for arbejdet med bekymringen. 

 

Løser dette mod forventning ikke problemstillingen, kontaktes VIA 

med henblik på et fællesmøde, hvor det videre forløb aftales. 
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Uddannelsesplan 4. praktik – Bachelorprojektet 

Område: Bachelorprojektet, herunder 4. praktikperiode. 

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

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

(Skemaet tilpasser sig automatisk, når det udfyldes) 

 

 

Institutionens rammer for empiriindsamling: 

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

(Skemaet tilpasser sig automatisk, når det udfyldes) 

 

Kontaktperson for den studerende 



Pædagoguddannelsen   VIA University College  

Side 26 af 26 

(Skemaet tilpasser sig automatisk, når det udfyldes) 

 

 


