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PRAKTIKBESKRIVELSE  Dagtilbud Midtby 

jf. Bekendtgørelse fra 1. september 2018 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog ved VIA. 

Beskrivelse af praktikste-

det: 

Institutionens navn 

Adresse 

Postnr. og By 

Tlf.nr. 

Institutionens E-mail: 

Hjemmeside adr.  

Institutionsleder 

Kontaktperson for praktik i pæ-

dagoguddannelsen 

 

Revideret oktober 2020 

Dagtilbud Midtby 

Vuggestuen Skolestien 1. 

8700 Horsens 

2118 5649 

doras@horsens.dk 

https://dagtilbud.horsens.dk/midtby 

Dorthe Rask 

Kontaktperson Daginstitutionsleder Dorthe Rask tlf. 2118 5649 doras@horsens.dk 

 

Kommunal institution 

Integrerede institutioner: 

Børnehuset Østre Allé nr. 1 til nr. 5  

Børnehuset Langelinie 2 

Vuggestuer: 

Vuggestuen Miniflint Østergade 120A 

Vuggestuen Skolestien 1.  

Dagplejen:  

mailto:doras@horsens.dk
mailto:doras@horsens.dk
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Dagplejere.  

Institutionstype/  

foranstaltning 

a) Antal børn/unge /voksne 

b) Aldersgruppe  

c) Antal stuer / afdelinger 

d) Åbningstid 

A) 315 børn 

b) 0- 6 år 

c) 5 afdelinger 

d) Åbningstiderne kan variere fra kl. 6.00 – 17.00 

 5 Praktikpladser for 1. praktikperiode, fordelt i både vuggestuerne og børnehaverne  

 Samlet 3 praktikpladser til 2. og 3. praktikperiode primært i vuggestuerne Miniflint og Langelinie   

Institutionens formål  

jf. lovgrundlag. 

Jf. Dagtilbudsloven herunder ”De styrkede læreplaner og det pædagogiske grundlag”. 

Derudover henvises til Horsens kommunes hjemmeside vedr. politiske visioner og målsætninger for dag-

tilbudsområdet. 

Karakteristik af bruger-

gruppen: 

Beskrivelse af den / de aktuelle 

børne- / bruger/borgergruppe. 

De 5 afdelinger er placeret over et større geografisk område i Horsens Midtby.            

Dagtilbud Midtby er et dagtilbud der er præget af stor mangfoldighed både kulturelt og socioøkonomisk.  

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) 

Videnskabsteoretisk og pædagogisk afsæt  

Vi vil nedenfor give et indblik i det organisatoriske grundlag og videnskabsteoretiske afsæt, samt hvilke 

teoretiker der påvirker vores pædagogiske praksis.  

Det organisatoriske grundlag  

I Midtbyen tages der overordnet videnskabsteoretisk afsæt i den socialkonstruktionisk teoridannelse. Det 

betyder i praksis at det organisatoriske afsæt i vidst mulig omfang tages i den systemiske forståelses-

ramme og der tages primært afsæt i følgende teoretiker: 
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Den amerikanske psykologiprofessor Kenneth J. Gergen der stod i 1985 bag lanceringen af begrebet ”so-

cialkonstruktionismen”.  
Det socialkonstruktionisme perspektiv bygger på den opfattelse, at vores sansning af verden ikke er ob-

jektiv, men derimod en konstruktion. Ifølge socialkonstruktionismen foregår erkendelsen af virkeligheden 

gennem sociale og kommunikative processer.  

 

Humberto Maturana - domæneteorien omhandlende det æstetiske, reflektoriske, produktions domænet – 

dette teoretisk afsæt benytter vi i samtalen i forbindelse afklaringen af hvilken domæne der tales ud fra.  

Gregory Bateson: Læring – lærlingesniveauerne fra 0 til 4 – ”at sætte objektiviteten i parentes” og ” at 

skabe tilpasse forstyrrelse”  

 

 
 

Er du som studerende blevet mere nysgerrig på hvad dette betyder i praksis, kan du henvende dig til le-

delsen i forhold til relevante artikler m.m. 
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Udviklingspsykologisk og i den konkrete pædagogiske praksis tages der teoretisk af-

sæt i følgende: 

Sterns udviklingsmodel og tilknytningsteori 

Daniel Stern (1934 – 2012) var en amerikansk professor i psykiatri, psykologi, spæd- og børneforsker. 

Stern hypotese er, at barnet har basale selvoplevelser fra fødslen og at disse selvoplevelser alle er relatio-

nelt baserede, da de udvikles i det relationelle samspil med nære omsorgspersoner/pædagoger.  Kvalite-

ten i interaktionen mellem barn og voksen er derfor særlig betydningsfuld. Han beskriver en række for-

skellige former for selvoplevelse, nogle af dem er tilstede fra fødslen, andre udvikles til senere. I Sterns 

teori er der ikke tale om faser, der afløser hinanden i rækkefølge, men at der sker en kontinuerlig løbende 

udvikling af selvfornemmelser livet igennem – (de uanede udviklingsmuligheder). Men der dog særligt 

sensitive eller kritiske perioder, hvor barnet er mere modtagelig for specifik læring og stimuli både følel-

sesmæssigt, kognitivt og sansemotorisk. 

Stern inddeler selvfornemmelserne i fem relateringsdomæner. Et relateringsdomæne betegnes som en 

kategori, der benyttes som ramme til at skabe overblik over hvor de forskellige selvfornemmelser hører 

til. 
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Danial Sterns udviklingspsykologiske tilgang, har skærpet vores fokus og pædagogisk praksis i forhold til 

vores teoretiske forståelse af børnenes generelle udvikling og dermed også børn i udsatte positioner. Det 

er derfor vigtigt at have kendskab til Sterns tilknytningsteori og relateringsdomæner, da dette er med til 

at kvalificere vores praksis tilgang herunder det relationelle samspil, tilknytningen og stimuleringen af det 

enkelte barns emotionelle udvikling.  

Den neuroaffektiv tilgang v. Susan Hart 

Vi har i vores pædagogiske tilgang, valgt at kombinere D. Sterns udviklingspsykologiske tilgang med Su-

san Harts neuroaffektive afsæt. I den neuroaffektive udviklingspsykologi tages der afsæt to traditionelle 

psykologiske forståelsesrammer, den traditionelle udviklingspsykologi som igen kombineres og understøt-

tes af den neuropsykologien.  

Via Susan Hart neuroaffektive hvor begge teoretiske tilgang kombineres, får vi et meget praksisnært og 

fagligt tilgængeligt teoretisk materiale.   
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Som tidligere nævnt tages der i den konkrete pædagogiske praksis tages afsæt i den neuroaffektive for-

ståelsesramme, hvor der lægges vægt på både det genetiske og miljøets påvirkninger, denne tilgang sup-

pleres igen med socialkonstruktionismen som videnskabsteori. Hvilket i praksis betyder, at vi løbende har 

en stor opmærksomhed på sproget og at vores narrative forståelser former i vores virkelighed. Vi skal til 

stadighed være kritisk reflekterende omkring vores praksis tilgang – at vi de privatisere vores praksis, - 

at der altid findes flere sandheder – at vi i vores praksis har øje for barnets gode intentioner og uanede 

udviklingsmuligheder.  

 Ved at bygge bro mellem de nyeste teorier om hjernens udvikling og de udviklingspsykologiske 

teoridannelser, herunder Stern og Peter Fonagy, får vi en mere nuanceret og dyberegående viden 

om børns generelle udvikling. Denne viden vil i praksis betyde en langt mere faglig kvalificeret og 

målrettet pædagogisk praksis til gavn for det enkelte barn.  

 

 Den foregår igennem at føle sig “mødt” og “rummet” - først igennem arousalregulering og sanse-

oplevelser, derefter igennem følelsesafstemning og til sidst igennem udviklingen af fælles, me-

ningsdannende og sproglige narrativer. 

 

 Disse afstemninger skabes gennem synkroniseringsoplevelser, asymmetriske relationer og udvik-

lende mødeøjeblikke afstemt efter barnets nærmeste udviklingszone.  
 

 Det handler om, at børnene guides, vejledes og oplever mestring i bl.a. børne- og vokseninitierede 

lege og aktiviteter. At vi som voksne har en positiv tilgang og forventning om, at det enkelte barn 

har uanede udviklingsmuligheder og at vi i tæt samarbejde med barnet finder denne vej, og ikke 

mindst at barnet oplever sig betydningsfulde for børnefællesskabet. 

Dette teoretiske afsæt kombineres med ”Den styrkede pædagogiske læreplan” herunder det fælles pæda-

gogiske grundlag, de seks læreplanstemaer og det brede læringssyn. 

Hvordan påvirkes den pædagogiske praksis og samspillet med børnene og forældrene: 

 Stort fokus på en dialogisk tilgang i forbindelse med forældresamarbejdet.  

 Kvaliteten i det relationelle samspil har stor betydning for børns udviklingsmuligheder. 
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 Vi har ansvaret for det relationelle samspil. Hvis vi ønsker noget skal forandres, er det os der skal 

forandre vores pædagogiske praksistilgang - finde alternativer – barnet har aldrig ansvaret – bør-

nene skal have de bedste rammer for udvikling, leg og læring. 

 Børnene gør altid deres bedste og de har alle uanede udviklingsmuligheder. 

 Vi skal via vores faglige viden og tilgang, arbejde med at alle børn blomstrer, oplever sig værdi-

fulde, vigtige og inkluderet i fællesskabet – at der er fokus på de positive og udviklende historier. 

 Vi skal have en stor opmærksomhed på vores selvagens – at vi fremtræder positive energifyldte, 

og imødekommende, at vi er lette at aflæse og aktivt påvirker spejlneuronerne, bl.a. gennem smil 

og øjenkontakt – at børnene oplever at vi vil dem. 

 I Midtbyen supplerer socialkonstruktionismen meget fint den neuroaffektive udviklingsteori og 

praksistilgang - via de interne oplæg og læsning af grundbogen, håber vi, at I som studerende vil 

få en indsigt i vores teoretiske afsæt og det børnesyn der præger vores praksis.   

Derudover tages der afsæt i Horsens Kommunes strategier og Dagtilbud Midtbys pædagogiske fokus. Det 

betyder i praksis at der arbejdes fagpædagogisk med følgende: 

 STEAM en eksperimenterende tilgang. 

 Et aktivt og udfordrende udeliv/ Kom-Ud-I dag. 

 Stort fokus på sprogstrategier og sprogstimulering.   

 NUSSA. 

 Yoga. 

 Sansemotorik. 

 Synlig og målstyret læring. 

 Professionelle læringsfællesskaber. 

Der henvises i øvrigt til Horsens kommunes og Dagtilbud Midtbys hjemmeside. 

Ansatte  

(Pædagogiske faggrupper, andre 

faggrupper) 

I Midtbyen lægges der stor vægt på en velkvalificeret høj faglighed. Det betyder i praksis at 85% af de 

fastansatte medarbejdere har en pædagogisk uddannelse, hvilket understøttes yderligere af løbende mu-

lighed for faglig opkvalificering. De ansatte er følgende: 

 Pædagoger 

 Pædagogiske assistenter 
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 Pædagogmedhjælpere 

 Studerende 

Praktikvejlederens kvalifi-

kationer: 

 

 

Pædagogisk grunduddannelse: 

PD modul i praktikvejledning: 

Diplomuddannelse: 

Andet/ andre uddannelser: 

Tværprofessionelt samar-

bejde in- og eksternt:  

Månedlige konferencer med deltagelse af Tværgående enhed for Læring: 

 Tale-høre Konsulent 

 Børneergoterapeut 

 Psykolog 

 Socialrådgiver, skoledistriktsrådgiver 

Der ud over kan der være et løbende samarbejde med en eller flere af nedenstående områder: 

 Sundhedsplejen 

 Skolerne 

 Familieafdelingen  

 Familiehuset 

 Specialskoler 

 Spiren 

 Integrationskonsulenter   

Særlige forhold omkring 

den studerendes ansæt-

telse: 

I Dagtilbud Midtby har vi følgende forventninger til dig som studerende:   

 At du er aktiv, nysgerrig, reflekterende og engageret.  

 At du er indstillet på løbende at kæde teoretiske overvejelser sammen med den konkrete praksis. 

x 

 

x 

x 
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 At du er ansvarsfuld.   

 At du går aktivt ind i de faglige krav og forventninger der stilles i de enkelte praktikperioder.  

 At du er opmærksom på din selvagens i samspillet med både børn og kollegaer.  

 At du arbejder ud fra Midtbyens praktikbeskrivelse og de krav der stilles til de studerende i prak-

tikperioderne i Midtbyen.  

 At du tager aktiv del i forældrearbejdet og kommunikerer respektfuldt.  

 At du er aktiv deltagende i det pædagogiske arbejde på lige fod med de øvrige ansatte. 

Det aftales med vejlederen, hvordan den studerendes målsætninger kan indpasses i praksis. 

Den studerende indgår i 2. og 3. praktik i mødeplanen på lige fod med øvrige ansatte.  

Der arbejdes efter gældende arbejdstidsregler. Studerende registrerer deres arbejdstid manuelt, ikke 

elektronisk. 

Iht. gældende personalepolitik i Horsens Kommune, har den studerende tjenestefri på eksamensdagen, 

samt dagen før. 

Arbejdsforhold 

Forventes den studerende at ar-

bejde alene? 

Ved bekræftelse: hvor meget og 

hvordan? 

Som udgangspunkt vil den studerende indgå i et tæt samarbejde med det øvrige personale, dog forventer 

vi, at de lønnede studerende kan arbejde alene på én stue på visse tidspunkter af dagen og i særlige situ-

ationer. Dette gælder i 2. og 3. praktik. Vi tilstræber dog i starten af perioden at det så vidt muligt und-

gås, indtil den studerende er bekendt med stedet og børnene.  

Det kan oplyses at den studerende altid vil kunne kontakte andet personale på en tilstødende stue. 

Der vil blive tilbudt 1 times ugentlig vejledning af praktikvejlederen. En del af denne vejledning vil tage 

afsæt i Midtbyens pædagogiske og videnskabsteoretiske afsæt, kombineret med observationer af praksis 

og enkelte øvelser. Dette vil være gældende for alle praktikperioder.  

Der vil i alle praktikperioder lægges stor vægt på, at den studerende løbende ajourfører sin portofolio, da 

vi har en forventning om, at portofolio medinddrages i den ugentlige vejledning som et vigtigt læringsele-

ment. 
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Øvrige oplysninger At koble almenpædagogikken tæt sammen med specialpædagogikken 

I  Dagtilbud Midtby vil den studerende få mulighed for at koble almenpædagogikken tæt sammen med 

specialpædagogikken, da vi oplever en stigning af børn der i perioder har et behov for ekstra fagprofessi-

onel opmærksomhed.   

Vores afsæt er, at børn der i perioder befinder sig i en udsat position lærer og udvikler sig i et fagligt 

kompetent læringsmiljø og i mødet med en velfunderet pædagogisk faglighed, hvor de voksne er bevidste 

om deres selvagens’ betydning for samspillet. 

Kvaliteten i interaktionen mellem barn og voksen er særlig betydningsfuld for børn i disse positioner. At 

understøtte legen og læringen hos børn i udsatte positioner, handler ikke om at trække et enkelt barn ud 

af det almene børnefællesskab for, at lave en særligt tilrettelagt aktivitet med barnet. Det handler om, at 

børnene udfordres lige tilpas og oplever mestring i bl.a. børne- og vokseninitierede lege og aktiviteter, at 

vi som voksne har positive forventninger og troen på at de lykkes. At børnene oplever sig betydningsfulde 

for børnefællesskabet, ligesom deres forældre er tilsvarende betydningsfulde i forældrefællesskabet. 

Der arbejdes med differencerede gruppedannelse, dvs. at børnene har mulighed for at være en del af en 

mindre gruppe, således at den voksne i højere grad har mulighed for at arbejde målrettet med barnets 

eller gruppens specifikke udfordringer, fx sociale, følelsesmæssige, motoriske, opmærksomhedsmæssige 

og sproglige udfordringer.  

I Midtbyen forsøger vi at tilgodese det enkelte barns udviklingsbehov. Derfor deltager alle børn løbende i 

mindre gruppesammenhænge, hvor der arbejdes mere intensivt med leg og læring, og hvor elementer 

som selvregulering, børneyoga, NUSSA, opmærksomhed, turtagning, empati og sociale kompetencer ind-

går som elementer.  

”Uanset hvad børn gør, har vi et ansvar for, hvad der foregår, da vi har ansvaret og er karavanefører for 

den asymmetriske relation. Med andre ord forholder det sig sådan, at mens enhver succes, er barnets 

succes, er alt, hvad der måtte gå galt i relationen og samspillet vores ansvar, da det er os der har mulig-

hed for at ændre en vanskelig situation. Det drejer sig om at skabe en makroregulering, dvs. velstruktu-

rerede, klare, entydige, overskuelige og forudsigelige rammer for barnet, hvor det er forberedt på hvad 

der skal ske, - fordi rytmen og forudsigeligheden og strukturen er med til at skabe tryghed og beroligelse. 
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Jo mere uhensigtsmæssig adfærd børn viser, jo mere usikre er de, og jo større er deres behov for hjælp 

til at strukturere sig og kunne indgå i samspil” (Frit efter Susan Hart). 

Børn gør altid det bedste de kan. 
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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 studerende? 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, 

Der vil være afsæt i grundbogen ”Neuroaffektiv Udviklingspsykolog” 

af Susan Hart. Bogen kan lånes i dagtilbuddet. Det forventesat den 

studerende i praktikforløbet arbejder aktivt med de øvelser og op-

gaver der er i grundbogen.  

Den studerende vil skulle deltage i følgende obligatoriske oplæg i 

praktikperioden: 

Oplæg 1. a´ 3 timers varighed / Dorthe Rask 

 Oplæg omhandlende målgruppe/ den socioøkonomiske be-

tydning for den pædagogiske praksis 

 Kerneopgaven kontra kerneydelsen  

 Når special pædagogik komplementerer almen pædagogik 

 Det organisatoriske og pædagogiske grundlag   

 Den styrkede læreplan – det fælles pædagogiske grundlag 

og de seks læreplantemaer – betydningen i praksis 

 Intro til de interne læreplaners beskrivelse og evaluering 
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 Kort præsentation af Rambøll Hjerne og hjertet 

Oplæg 2 timers varighed / sprogvejlederne  

 Sprogstrategier og sprogstimulering i Midtbyen 

Introduktion i den interne personalemappe i Midtbyen varighed 1½ 

time / assisterende leder. 

Målet med oplæggende er, at den studerende erhverver sig en bred 

viden både teoretisk og samfundsmæssigt omkring  Dagtilbud 

Midtby. Denne viden vil kunne understøtte det videre arbejde med 

tilrettelæggelse af et pædagogisk forløb og understøtte en nuance-

ret forståelse af børnenes og forældrenes relationelle samspil og 

givne vilkår, og hvilken betydning dette kan have for det enkelte 

barn og den pædagogiske praksis. 

Derudover er der for første praktikperiode udarbejdet et læringspro-

cesforløb hvor der tages afsæt i grundbogen i tæt samarbejde med 

praktikvejlederen (Neuroaffektiv udviklings psykologi af Susan 

Hart).  

Praktikvejlederens indgangsvinkel til den studerende, er at skabe et 

refleksivt læringsmiljø som støtter den studerendes professionsiden-

titet. Det forventes, at den studerende ønsker at indgå i refleksive 

læringsprocesser og professionelle læringsfælleskaber med kolle-

gaer og ledelse.  

Målsætning, tilrettelæggelse 

og organisering af pædago-

gisk praksis, herunder om 

pædagogiske metoders ef-

fekter, 

Målsætte, tilrettelægge, 

gennemføre og evaluere 

pædagogisk praksis med 

Der er tilrettelagt følgende læringsforløb af praktikstedet: 

 Læsning af grundbog: Neuroaffektiv Udviklingspsykolog” af 

Susan Hart. Bogen kan lånes i dagtilbuddet 

 Sammen med praktikvejlederen gennemgå de læste kapitler Kommenterede [DR1]: ik 
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inddragelse af viden om ef-

fekten af forskellige pæda-

gogiske metoder, 

 Løse de øvelser der er beskrevet i bogen samt besvare de 

spørgsmål der stilles efter hvert kapitel – i tæt samarbejde 

med praktikvejlederen  

 

Pædagogiske forløb 
 

 Planlægning af et valgfrit afgrænset pædagogisk forløb 

 Varighed ca. 2 uger – der kan fx være tilrettelæggelse af en 

til to samlinger eller en anden aktivitet der omhandler et 2 

ugers forløb. I forbindelse med tilrettelæggelsen af forløbet 

udfyldes skemaet ”Skema til Handling” som ligger på vores 

G-drev – alt dette i et tæt samarbejde med din praktikvejle-

der. 
 I forløbet skal der medinddrages teoretiske elementer koblet 

tæt til praksisforløbet. 

 

Følgende litteratur anbefales til at understøtte det pædagogiske for-

løb, kan findes på EVA.dk: 

 ”Den styrkede pædagogiske læreplan, rammer og indhold” 

 ”Evaluerende pædagogisk praksis” 

 ”Samspil og relationer i det pædagogiske læringsmiljø” kort 

om 

 ”Samspil og relationer i det pædagogiske læringsmiljø” i dyb-
den med 

 

 

                      Alle hæfter kan lånes på praktikstedet  

 

 

 

Du skal tage selvstændigt initiativ og aktiv del i de daglige gøremål, 

samt indgå i samspillet på en faglig og professionel måde. 
Du skal tilegne dig viden om det 0-5 årige barns udvikling, relatio-

nelle samspil, leg, læring og kommunikationsteknikker, samt være 

medansvarlig for den refleksive praksis og egen læring. 
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Eftersom du ikke indgår i normeringen, skal du som studerende be-

nytte dig af muligheden for at være faglig observatør. Du skal af-

prøve og træne iagttagelse som metode, med henblik på at mål-

sætte, tilrettelægge og gennemføre den pædagogiske praksis. 

Orienter dig gerne i bogen ’ Pædagogen som leder af børnegrupper 

og læringsmiljø’ af Dina Dot Dalsgaard Andersen. 

Evaluerings-, undersøgelses- 

og dokumentationsformer og 

Dokumentere og evaluere 

egen deltagelse i pædago-

gisk praksis, herunder re-

flektere over kvaliteten i 

egne læreprocesser, og 

Ved at benytte ”Skemaet til Handling” i tilrettelæggelsen af et forløb 

vil du indirekte få stor hjælp i forbindelse med dokumentation og 

evaluering og refleksion, dette igen understøttet af hæftet fra EMU 

”evaluerende pædagogisk praksis” og den løbende vejledning og di-

alog med praktikvejlederen. 

Du skal have en begyndende fornemmelse af følgende: 

 At kunne analysere, reflektere, dokumentere og evaluere en 

pædagogisk proces 

 At kunne iagttage, beskrive, og fagligt/teoretisk vurdere 

den pædagogiske proces herunder børnenes og din egen 

læring i forløbet. 

 

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. 

 Orientering om Horsens Kommunes ”mad – og måltidspoli-

tik” og Midtbyens interne kost- og sukkerpolitik. 

 Deltagelse i måltiderne sammen med børnene, med en op-

mærksomhed på sund kost og den dannelsesmæssige betyd-

ning af at være deltagende i et fællesmåltid.  

 Mulighed for at tilrettelægge og være medskabende i proces-

sen omkring kulturen ved måltiderne.  
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 Kendskab til institutionens hygiejnepolitik, og være medan-

svarlig for denne. 

Angivelse af relevant 

litteratur 

 Grundbog udlånes af praktikstedet ”Neuroaffektiv udviklingspsykologi” Susan Hart 
 Fra EVA.dk 

o ”Den styrkede pædagogiske læreplan, rammer og indhold” 

o ”Evaluerende pædagogisk praksis” 

o ”Samspil og relationer i det pædagogiske læringsmiljø” kort om 

o ”Samspil og relationer i det pædagogiske læringsmiljø” i dybden med 

 

 Supplerende litteratur: 

 ” Pædagogen som leder af børnegrupper og læringsmiljø” Dina Dot Dalsgaard Andersen 

 ”Sansemotorik og samspil” Connie Nissen 

Evaluering  

Her formuleres hvordan den 

studerendes læringsudbytte 

evalueres ved 2/3 af praktik-

perioden  

Den studerende og praktikvejlederen udarbejder efter mødet med professionshøjskolen i samar-

bejde en skriftlig begrundelse for, hvordan den studerende kan opfylde gældende kompetencemål 

for perioden, til planlægning af det videre forløb. 

 

 

Organisering af vejled-

ning: 

a) Hvordan tilrettelæg-

ges uddannelsesforlø-

bet for den enkelte 

studerende?: 

 

Den gode praktikvejleder  

 

 Der er fra praktikstedet tilrettelagt et læringsforløb omhandlende den neuroaffektive udvik-

lingspsykolog og den studerende vil der ud over skulle deltage i flere oplæg, som er be-

skrevet tidligere i dokumentet. 

 Det forventes at den studerende tilrettelægger et pædagogisk forløb af en varighed på ca. 

2 uger med tæt sparring fra vejlederen. 

 I dette forløb skal der fremgå teoretiske overvejelser, refleksion, dokumentation og evalue-

ring af processen. 
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b) Hvordan og hvornår 

afholdes vejledning? 

 

 

 

c) Hvordan inddrages den 

studerendes portofolio i 

vejledningsprocessen? 

 Praktikvejlederen vil løbende understøtte det nødvendige og meningsgivende i den stude-

rendes læring, ved at guide, støtte og give en faglig velkvalificeret feedback.  

 Praktikvejlederen vil understøtte den studerendes læring gennem fælles didaktiske overve-

jelser og refleksion omkring den studerendes læringsproces, med det mål at den stude-

rende erhverver sig et begyndende professionelt ståsted og en forståelse af professionen 

generelt. 

 Der tilbydes en times ugentlig vejledning.  

 Vi forventer, at den studerende har en dagsorden til sin vejleder to dage før vejledningen, i 

forhold til specifikke udfordringer og faglige refleksioner.   

 Vi forventer, at den studerende anvender portofolio, som redskab til at danne baggrund for 

den daglige praksis. 

 Vi forventer, at refleksioner og erfaringer fra den studerendes portofolio inddrages i vejled-

ningen og efterfølgende praksis. 

 Vi forventer, at teori fra undervisningen/oplæggende og grundbogen inddrages i vejlednin-

gen og daglig praksis.  

 

Den studerendes ar-

bejdsplan: 

Da den studerende ikke indgår i normeringen, vil mødetider aftales med den enkelte studerende. 

Organisering af kontakt 

til uddannelsesinstitu-

tion 

(Herunder en kort beskri-

velse af hvordan institutio-

nen forholder sig, hvis der er 

bekymring / problemer i 

praktikforløbet) 

Vejleder og den studerende vil løbende være i dialog om udvikling og læringsudbyttet omkring 

kompetence, videns- og færdighedsmålene. 

Den praktikansvarlige inddrages hvis der er brug for dette, og i sidste instans kontaktes professi-

onshøjskolen.  
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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 stu-

derende 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 praktik-

stedet den studerendes læring inden for dette?) 

Det 0-5 årige barns for-

udsætninger og udvik-

lingsmuligheder, herun-

der børn med særlige be-

hov, 

Tilrettelægge differentie-

rede pædagogiske aktivite-

ter gennem analyse af 

børns forudsætninger, in-

teraktion og kommunika-

tion, 

Den studerende vil skulle deltage i følgende obligatoriske oplæg i prak-

tikperioden: 

Oplæg 1. a´ 3 timers varighed / Dorthe Rask 

 Oplæg omhandlende målgruppen/ den socioøkonomiske betyd-

ning for den pædagogiske praksis 

 Kerneopgaven kontra kerneydelsen  

 Det organisatoriske og pædagogiske grundlag   

 Den styrkede læreplan – det fælles pædagogiske grundlag og de 

seks læreplantemaer – betydningen i praksis 

 Intro til de interne læreplaners beskrivelse og evaluering 
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 Præsentation af Rambøll Hjerne og hjertet 

Oplæg 2. a`4 timeres varighed /Dorthe Rask 

 Oplæg omkring den neuroaffektive forståelsesramme 

 Det relationelle samspil  

 Når specialpædagogikken komplementerer almenpædagogikken – 

almen udviklingspsykologi herunder børn med særlige behov 

 Selvagens/spejlneuroner – den bedste udgave af dig selv  

Med afsæt i grundbogen ”Neuroaffektiv Udviklingspsykolog” 

Susan Hart. Bogen kan lånes i dagtilbuddet. Det forventesat den 

studerende i praktikforløbet arbejder aktivt med de øvelser og op-

gaver der er i grundbogen.  

Oplæg 2 timers varighed / sprogvejlederne  

 Sprogstrategier og sprogstimulering i Midtbyen 

Introduktion i den interne personalemappe i Midtbyen varighed 1½ time 

/ assisterende leder  

Målet med oplæggende er, at den studerende erhverver sig en bred vi-

den både teoretisk og samfundsmæssigt omkring Dagtilbud Midtby. 

Denne viden vil kunne understøtte det videre arbejde med tilrettelæg-

gelse af et pædagogisk forløb og understøtte en nuanceret forståelse af 

børnenes og forældrenes relationelle samspil og givne vilkår, og hvilken 

betydning dette kan have for det enkelte barn og den pædagogiske prak-

sis. 

 

Der er tilrettelagt følgende læringsforløb af praktikstedet af 6 ugers va-

righed med opstart ved praktikstarten: 
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 Læsning af grundbog ”Neuroaffektiv udviklingspsykologi” af Susan 

Hart, kan lånes af praktikstedet  

 I tæt samarbejde med praktikvejlederen gennemgå de læste ka-

pitler. 

 Løse de øvelser der er beskrevet i bogen samt besvare de spørgs-
mål der stilles efter hvert kapitel – der skal løbende relateres til 

konkrete eksempler og observationer fra praksis. 

 

Tilrettelæggelse af differentierede pædagogiske forløb 

For at kunne understøtte færdighedsmålene vil den studerende blive 

præsenteret for følgende og skulle indgå i et samarbejde omkring: 

 Rambøll som et analyse- og evalueringsredskab relateret til fo-

kusskemaerne vedr. læreplanstemaerne  

 

 DPU Dansk Pædagogisk Udviklingsbeskrivelse  

 

 Ovenstående understøttet af observationer fra praksis, som vil 

kunne være med til, at belyse det enkelte barn eller børnegruppes 

forudsætninger. Samt en afklaring af, hvad børnene er motiveret 

for og optaget af, fx et bestemt emne, oplevelse, leg osv. – at 

kunne følge børnenes spor og tage afsæt i dette i en given aktivi-

tet.  

 

 Deltagelse i læreplansarbejdet med afsæt i det brede læringssyn. 

 

 Planlægning og deltagelse i differentierede grupper – vejledt lege-

deltagelse – et inkluderende fællesskab, hvor der fx gennem til-

rettelagte legeforløb kunne være fokus på understøttelse af bar-

nets opmærksomhed, arbejdshukommelse, idegenerering, soci-

ale- og empatiske kompetencer m.m. 

Kommenterede [DR2]: ik 
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Aktionslærings – og læreplansforløb 

 Deltagelse i aktionslæringsforløb med fokus på læringsmulighe-

derne i hverdags- og rutinesituationerne.  

 

 Deltagelse i læreplansarbejdet gennem planlægning af aktiviteter 

der tager afsæt i de brede læringsmål – data opsamling/refleksion 

og evaluering. 

 

 I 2. og 3. praktikperiode vil at den studerende skulle indgå aktivt i 

et længerevarende læreplansforløb omhandlende de brede læ-

ringsmål og læreplanetemaerne, samt deltage i et aktionslærings-

forløb vedr. opkvalificering af rutinesituationer  

 

 

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, 

Vidensmål  

 Via arbejdet med grundbogen og oplæggene får den studerende 

en både praksisnær og teoretisk forståelsesramme i forhold til vi-

den omkring barnets leg, læring, socialisering, trivsel og udvik-

ling, som igen yderligere kan kvalificeres af div. vokseninitierede 

aktiviteter, med afsæt i børnenes spor og motivation.  

 Mulighed for at deltage i og selv planlægge mindre forløb med af-

sæt i ”Fri for Mobberi” i forhold til at understøtte det enkelte barn 

og gruppens sociale kompetencer og empatiske udvikling. Eller 

planlægning af et forløb der tager udgangspunkt i det kropslige, 

legekultur eller fokus på det sproglige gennem sang. 
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Færdighedsmål 

 Erhverve sig viden om barnets generelle udvikling, og barnets 

emotionelle udvikling, herunder også viden omkring tilknytnings-

mønstre – og relatere denne viden til den konkrete pædagogiske 

praksis – fx hvilken betydning kan den tidlige tilknytning have for 

barnets senere muligheder for relationsdannelse og deltagelses-

muligheder.  

 Vi stiller skarp på selvagensen og spejlneuroner – hvordan bliver 

man i et fagligt perspektiv den bedste udgave af sig selv i sam-

spillet med børnene. Derigennem hvordan man kommunikerer nu-

anceret, præcist og forståeligt, samt hvordan man skaber en nær-

værende relation der understøtter det enkelte barns udvikling. 

 

Studerendes læringsmuligheder udspiller sig i en kultur der er præget af 

en anerkendende og inkluderende tilgang, med fokus på vejledt delta-

gelse og børns positive intentioner. Vores udgangspunkt er, at børn gør 

altid det der giver god mening for dem selv – ”de gør deres bedste”. 

 

Dialog og professionel 

kommunikation, 

Kommunikere nuanceret, 

præcist og forståeligt med 

børn, familier og kolleger, 

I forhold til børns kommunikation introduceres den studerende til gæl-

dende sprogstrategier i Horsens Kommune, samt i dagtilbuddet specifikt. 

Det forventes, at den studerende arbejder med disse på lige fod med det 

øvrige personale, samt opnår viden om og forståelse for betydningen af 

børns sproglige udvikling. 

I kommunikation med forældre, arbejdes der igennem praktikken med 

betydningen af en ligeværdig og respektfuld kommunikation. Den stude-

rende skal opnå erkendelse af, at begge parter er ansvarlige for kommu-

nikationen. Der tages gerne udgangspunkt i eksempler fra praksis og den 
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studerende skal have mulighed for aktivt at kunne indgå i kontakten til 

forældrene.  

Som udgangspunkt får den studerende mulighed for at deltage på obser-

vationsniveau i en forældresamtale eller en konference. 

Ved praktikkens start udleveres dagtilbuddets kodeks for kommunika-

tion, som samtidig er en gensidig forventningsafstemning om hvordan vi 

ønsker at omgås hinanden. 

De læringsrum der kan tilbydes er i forhold til kommunikation vil være, 

den daglige dialog med kollegaer, børn og forældre, deltagelse i diverse 

møder og forældresamtaler. 

I dialogen tages der udgangspunkt i et professionelt anerkendende res-

sourcesyn – en systemisk forståelsesramme. 

Leg, legeteorier og lege-

kulturer, 

Rammesætte børns leg, Vi tager afsæt i følgende: 

 Differentierede fællesskaber og legegrupper  

 Vejledt legedeltagelse, strukturering af børns leg, samt rollemo-

deller.  

 Fokus på inkluderende børnefællesskaber 

 Fokus på inspirerende, spændende og udfordrende ude- og inde 

legemiljøer - dette kombineret med mere forudsigelige legemil-

jøer 

Kropslig, kreativ, musisk 

og æstetisk læring og 

Målsætte, tilrettelægge og 

evaluere pædagogiske ak-

tiviteter og generelt moti-

vere og understøtte børns 

Som studerende vil der være mulighed for at deltage i og planlægge ak-

tiviteter med afsæt i den styrkede læreplan. Derudover vil der også være 
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udfoldelse i pædagogisk 

praksis og 

leg og æstetiske, musiske 

og kropslige udfoldelse og 

rig mulighed for at kunne deltage i fx yoga, Light NUSSA og sansemoto-

riske forløb/aktiviteter kombineret med masser af sjove lege, sang, 

rytme og musik. 

Vores huse ligger tæt på naturen, skov, park og strand. Vi har egen jolle 

som vi flittigt bruger i sommerhalvåret, hvilket betyder at du skal være 

klar til at springe i en våddragt. Vi har også en kolonihave, som vi hurtigt 

kommer ud til på vores ladcykler. 

Det at vi er i Midtbyen betyder også at vi har let ved at benytte alle de 

kulturelle tilbud, som vi har i vores nærmiljø. 

Vi har en forventning til, at den studerende i praktikperioden selvstæn-

digt tilrettelægger et pædagogiskforløb. 

 

 

 

 

Omsorg, sundhedsfrem-

mende og forebyggende 

arbejde. 

Tilrettelægge, gennemføre 

og evaluere indsatser for 

omsorg, sundhed og fore-

byggelse. 

Den studerende bliver introduceret til Midtbyens interne personale-

mappe, hvor følgende områder bliver belyst: 

 Hygiejnepolitik  

 Mad og måltidspolitik 

 Sorg og kriseberedskab 

 Ergonomipolitik 

 Orientering om Horsens Kommunes ”mad – og måltidspolitik” og 

Midtbyens interne kost og sukker politik 
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 Deltagelse i måltiderne sammen med børnene – med en opmærk-

somhed på sund kost og den dannelsesmæssige betydning af at 

være deltagende i et fællesmåltid  

 Mulighed for at tilrettelægge og være medskabende i processen 

omkring kulturen ved måltiderne.  

 Kendskab til institutionens hygiejnepolitik og ergonomipolitik, 

samt være medansvarlig for denne. 

 I relevante situationer at skulle inddrage og anvende institutio-

nens sorgpolitik i det pædagogiske arbejde, eks ved skilsmisse, 

sygdom eller andet. 

Angivelse af rele-

vant litteratur 

Videnskabsteoretisk grundlag 

 Kenneth J, Gregen & Mary Gregen: ”Social konstruktion” 

 Div. artikler   

Det pædagogiske grundlag og den neuroaffektive tilgang    

 Grundbogen: Neuroaffektiv Udviklingspsykolog” af Susan Hart. Bogen kan lånes i dagtilbuddet 

 Dina Dot Dalsgaard Andersen: ”Pædagogen som leder af børnegrupper og læringsmiljø”. 

 Master for Ny styrket læreplan og div.  Hæfter fra EVA kan lånes på praktikstedet – 2018 eller 

findes på EVA.dk 

 Susan Hart: 3 pixibøger: ”De neuroaffektive kompasser, Fra tilknytning til mentalisering, Makro- 

og Mikroregulering” supplerende læsning til grundbogen.   

 Susan Hart og Rikke Schwartz ”Fra interaktion til relation” uddybning af begrebet ”Tilknytning” 

kan anbefales som supplerende læsning.   

 Supplerende: VIDA mappen / mappen er tilgængelig i alle huse 

Følgende litteratur anbefales til at understøtte viden omkring de nye læreplaner og det pædagogiske 

grundlag: 

 ”Den styrkede pædagogiske læreplan, rammer og indhold” 

 ”Evaluerende pædagogisk praksis” 
 ”Samspil og relationer i det pædagogiske læringsmiljø” 
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 Hanne Hede Jørgensen: ” Den styrkede Læreplan” kan lånes på praktikstedet  

Professionelle læringsfællesskaber  

 Ane Qvortrup: ”Professionelle læringsfællesskaber i dagtilbud”  

Sanseintegration  

 Connie Nissen: Sansemotorik og samspil 

 Nanett Borre: Små glade ben 

Børns Leg  

 Ole Hansen: ”Børns leg og eksperimenterende virksomhed” 

 Kristina Avenstrup: ” Kom ind i legen” fra s.7.til s.121  

 Anne Bovbjerg: ”Frydlege” lægger sig op af NUSSA tilgangen  

 Katrine Andersen: ”Leg så benene vokser” 0 til 3 år – ”leg så hjernerne banker” 3 år og frem 

- bøger der meget fint supplerer NUSSA  

Æstetiske børnemiljøer 

 Charlotte Ringsmose: ”Rum og læring for de mindste” 0 til 3 år, ”Rum og læring” Børnehave-

børn 

Udviklingsbeskrivelse 

 Jørgen Lyhne og Anna Maria Langhoff Nielsen: Udviklingsbilleder. Barnets udvikling fra 0-10 år  

 

 Elisabeth Doverborg/ Ingrid P Samuelsen:  At forstå børns tanker. 
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Evaluering 

Her formuleres hvordan 

den studerendes lærings-

udbytte evalueres ved 

2/3 af praktikperioden  

Den studerende og den praktikansvarlige pædagog i afdelingen, udarbejder efter mødet med professi-

onshøjskolen i samarbejde en skriftlig begrundelse for, hvordan den studerende kan opfylde gældende 

kompetencemål for perioden, til planlægning af det videre forløb. 

Organisering af vej-

ledning 

a) Hvordan tilrettelæg-

ges uddannelsesforløbet 

for den enkelte stude-

rende?: 

 

b) Hvordan og hvornår 

afholdes vejledning? 

 

 

 

c) Hvordan inddrages 

den studerendes portofo-

lio i vejledningsproces-

sen? 

 

 Der er fra praktikstedet tilrettelagt et læringsforløb omhandlende den neuroaffektive udvik-

lingspsykologi og den studerende vil der ud over skulle deltage i flere oplæg, som er beskrevet 

tidligere i dokumentet. 

 Det forventes at den studerende selvstændigt tilrettelægger pædagogiske forløb i tæt samar-

bejde med vejlederen. 

 I dette forløb skal der fremgå teoretiske overvejelser, refleksion, dokumentation og evaluering 

af processen.   

 Praktikvejlederen vil løbende understøtte det nødvendige og meningsgivende i den studerendes 

læring ved, at guide, støtte og give en faglig velkvalificeret feedback.  

 Praktikvejlederen vil understøtte den studerendes læring gennem fælles didaktiske overvejelser 

og refleksion omkring den studerendes læringsproces, med det mål at den studerende erhver-

ver sig et begyndende professionelt ståsted og en forståelse af professionen generelt. 

 Der tilbydes en times ugentlig vejledning. 

 Vi forventer, at den studerende har en dagsorden til sin vejleder to dage før vejledningen i for-

hold til specifikke udfordringer og faglige refleksioner.   

 Vi forventer, at den studerende anvender logbog, som redskab til at danne baggrund for den 

daglige praksis. 

 Vi forventer, at refleksioner og erfaringer fra den studerendes portofolio inddrages i vejlednin-

gen og efterfølgende praksis. 

 Vi forventer, at teori fra undervisningen/oplæggende og grundbogen inddrages i vejledningen 

og daglig praksis.  

 Vejledning via guidning/dialog og faglig velkvalificeret feedback.  
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Institutionen som 

praktiksted: 

Er der særlige forvent-

ninger til den studeren-

des forudsætninger? 

Den gode studerende: 

 Har inden praktikkens start påbegyndt sin portofolio, som medbringes ved forbesøget.  

 Medbringer portofolio til vejledningstimerne. 

 Afleverer dagsorden til næste vejledning 2 dage før vejledningen. 

 Tager medansvar for engen læring og uddannelse. 

 Er nysgerrig og undrende, initiativrig, samt øver sig i egen refleksive praksis. 

 Udviser ansvarlighed og loyalitet i forhold til børn, forældre, kollegaer og institutionens viden-

skabsteoretiske og pædagogiske afsæt. 
 Tilegner sig viden om relationens betydning for det enkelte barns trivsel og udvikling, herun-

der også indsigt i sin egen selvagens og ageren.  

 Tager igennem hele praktikforløbet selvstændige initiativer til at planlægge og udføre selv-

stændige læringsforløb, i tæt samarbejde med vejlederen og teamet.  

 Er reflekterende over egne personlige og faglige værdier og handlinger. 

 Deltager aktivt i  Dagtilbud Midtbys møder og arrangementer. 

Den studerendes ar-

bejdsplan 

 

Eftersom at du indgår i normeringen, vil du blive betragtet som en medarbejder på lige fod med det 

øvrige personale. Du vil kunne forvente at kende dine mødetider 4 uger før du starter. 

Organisering af kon-

takt til uddannelses-

institution 

(Herunder en kort be-

skrivelse af hvordan 

praktikstedet forholder 

sig, hvis der er bekym-

ring / problemer i prak-

tikforløbet) 

Vejleder og den studerende vil løbende være i dialog om udvikling og læringsudbyttet omkring kompe-

tence- videns -og færdighedsmålene. 

Den praktikansvarlige inddrages hvis der er brug for dette, og i sidste instans kan professionshøjsko-

len kontaktes.  
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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 studerende? 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, 

Med afsæt i aktuelle temaer, og givne politiske tendenser og rele-

vante artikler der beskriver og problematiserer de eksisterende 

samfundsmæssige rammer for det pædagogiske arbejde, vil vi i 

vejledningen arbejde med disse samfundsmæssige tendenser og 

relatere dette til givne handlemuligheder og pædagogisk praksis. 

Der vil fx blive taget afsæt i den styrkede læreplan herunder: 

 Hvilke politiske tendenser afspejler den nye styrkede lære-

plan? 

 Hvilken videnskabsteoretisk forståelsesramme tager den 

nye styrkede læreplan og det pædagogiske grundlag afsæt i 

– hvilke positioner/tendenser ses videnskabsteoretisk.  
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 Hvilken betydning kan en given videnskabsteoretisk tilgang 

have for den pædagogiske og fagprofessionelle tilgang og 

praksis. 

I forbindelse med at identificere, analysere og vurdere den sam-

fundsmæssige ramme, tages der afsæt i  Dagtilbud Midtbys     so-

cioøkonomiske tal – disse tal relateres til den pædagogiske til-

gang:                                                                                     

Hvilke tendenser ses?                                                           

Hvilken betydning kan de socioøkonomiske tal have for den pæda-

gogiske praksis? 

 

Obligatoriske oplæg for alle 

studerende i 3 praktik   

 Den studerende vil skulle deltage i følgende obligatoriske oplæg i 

praktikperioden: 

Oplæg 1. a´ 3 timers varighed / Dorthe Rask 

 Oplæg omhandlende målgruppen/ den socioøkonomiske be-

tydning for den pædagogiske praksis 

 Kerneopgaven kontra kerneydelsen  

 Det organisatoriske og pædagogiske grundlag   

 Den styrkede læreplan – det fælles pædagogiske grundlag 

og de seks læreplantemaer – betydningen i praksis 

 Præsentation af Rambøll Hjerne og hjertet 

 Dokumentation og evalueringsprocesser  

Oplæg 2. a`4 timeres varighed /Dorthe Rask 

 Oplæg omkring den neuroaffektive forståelsesramme 

 Det relationelle samspil  
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 Når specialpædagogikken komplementerer almenpædago-

gikken – almen udviklingspsykologi herunder børn med 

særlige behov 

 Selvagens/spejlneuroner – den bedste udgave af dig selv  

Der er tilrettelagt følgende læringsforløb af praktikstedet af 6 

ugers varighed med opstart ved praktikstarten: 

 

 Læsning af grundbog ”Neuroaffektiv udviklingspsykologi” af 

Susan Hart, udlånes af praktikstedet.  

 I tæt samarbejde med praktikvejlederen gennemgås de læ-

ste kapitler. 

 At den studerende i tæt samarbejde med praktikvejlederen 

løser de øvelser der er beskrevet i bogen, samt besvarer de 
spørgsmål der stilles efter hvert kapitel – der skal løbende 

relateres til konkrete eksempler og observationer fra prak-

sis. 

 

Oplæg 2 timers varighed / sprogvejleder  

 Sprogstrategier og sprogstimulering i Midtbyen 

Introduktion i den interne personalemappe 

 Introduktion i den interne personalemappe i Midtbyen va-

righed 1½ time / assisterende leder  

 

Målet med oplæggende   

Målet med oplæggende er, at den studerende erhverver sig en 

bred viden både teoretisk og samfundsmæssigt omkring  Dagtilbud 

Midtby. Denne viden vil kunne understøtte det videre arbejde med 

tilrettelæggelse af et pædagogisk forløb og - understøtte en nuan-

ceret forståelse af børnenes og forældrenes relationelle samspil og 

Kommenterede [DR3]: ik 
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givne vilkår, - herunder hvilken betydning dette kan have for det 

enkelte barn og den pædagogiske praksis   

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, 

 

Tilrettelæggelse af differentierede pædagogiske forløb 

For at kunne understøtte færdighedsmålene vil den studerende 

blive præsenteret for følgende og skulle indgå i et samarbejde om-

kring: 

 Rambøll som et analyse- og evalueringsredskab relateret til 

fokusskemaerne vedr. læreplanstemaerne.  

 

 DPU Dansk Pædagogisk Udviklingsbeskrivelse.  

 

 Ovenstående understøttet af observationer fra praksis, som 

vil kunne være med til at belyse det enkelte barn eller bør-

negruppes forudsætninger, og en afklaring af hvad børnene 

er motiveret for og optaget af, fx et bestemt emne, ople-

velse, leg osv. – at kunne følge børnenes spor og tage af-

sæt i dette i en given aktivitet.  

 

 Deltagelse i læreplansarbejdet med afsæt i det brede læ-

ringssyn. 

 

 Selvstændig planlægning og deltagelse i differentierede 

grupper – vejledt legedeltagelse – et inkluderende fælles-

skab, hvor der fx gennem tilrettelagte legeforløb kunne 

være fokus på understøttelse af barnets opmærksomhed, 

arbejdshukommelse, idegenerering, sociale og empatiske 

kompetencer m.m. 
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 Planlægning af naturvidenskabelige aktiviteter – spæn-

dende sjove og udfordrende eksperimenter – med afsæt i 

børnenes perspektiver - det skal røre og forundre børnene.  

Aktionslærings – og læreplansforløb 

 Deltagelse i aktionslæringsforløb med fokus på læringsmu-

lighederne i hverdags- og rutinesituationerne.  

 

 Deltagelse i læreplansarbejdet, planlægningen af aktiviteter 

der tager afsæt i de brede læringsmål – dataopsamling, re-

fleksion og evaluering.  

 

 I 2. og 3. praktikperiode skal den studerende indgå aktivt i 

et længerevarende læreplansforløb, omhandlende de brede 

læringsmål og læreplanetemaerne, samt deltage i et akti-

onslæringsforløb vedr. opkvalificering af rutinesituationer.  

 

Forandringsprocesser og in-

novation, 

Bidrage til udvikling af pæda-

gogisk praksis gennem innova-

tive og eksperimenterende til-

tag, 

Derudover vil der også være rig mulighed for at kunne deltage i, 

og selvstændigt planlægge fx yoga, Light NUSSA og sansemotori-

ske forløb/aktiviteter kombineret med masser af sjove lege, sang, 

rytme og musik. 

Vores huse ligger tæt på naturen, skov, park og strand. Vi har 

egen jolle som vi flittigt bruger i sommerhalvåret, hvilket betyder 

at du skal være klar til at springe i en våddragt. Vi har også en ko-

lonihave, som vi hurtigt kommer ud til på vores ladcykler. 

Det, at vi er i Midtbyen, betyder også at vi har let ved at benytte 

alle de kulturelle tilbud i vores nærmiljø. 
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Vi har en forventning til, at den studerende i praktikperioden selv-

stændigt tilrettelægger flere pædagogiske forløb. 

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, 

Inddragelse af børneperspektivet og dannelsesbegrebet:  

 I Midtbyen skal vi sammen med børnene styrke deres ev-

nen til selvbestemmelse, medbestemmelse. De skal igen-

nem deres aktive deltagelse, få erfaringer med de demo-

kratiske processer betydningen for fællesskabet.   
 Medbestemmelse kan defineres ”som det deltagende barns 

mulighed for at forme praksis og bidrage til praksis”. 

 Medbestemmelse handler om at kunne præge den fælles 

dagsorden og komme hinanden i møde. 

 Selvbestemmelse er at få lov til at være medbestemme 

omkring at kunne påvirke forhold der vedrører en selv. 

 Vi lægger stor vægt på, at de erfaringer børnene gør sig i 

pædagogisk tilrettelagte aktiviteter, har betydning for deres 

fremtidige motivation, læringsidentitet og for om børnene 

går videre i livet med en oplevelse af, at de selv og deres 

mening betyder noget. At deres ressourcer og initiativer bli-

ver værdsat og er værdifulde, at de helt konkret oplever 

det meningsfuldt og vigtigt at være deltagende i fællesska-

bet. 

 I Midtbyen understøttes medbestemmelse i det dialektisk 
samspil mellem det enkelte barn, pædagog og fællesska-

bet, i en relationel dialogisk verbal eller nonverbal pro-

ces/aktivitet, som både børn og voksne i et gensidig fælles-

skab former – vi oplever i praksis at denne gensidige dialo-

giske samspilsproces indirekte styrker børnenes deltagel-

sesmuligheder.  

Du vil som studerende få mulighed for at gå aktivt og under-

støttende ind i disse processer via: 
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 Ugentlige børnemøder med fokus på børneperspektivet 

medinddragelse, læringsstile og læringen omkring demo-

kratiske processer. 

 Udarbejdelse af børnefokusskemaer i tæt sammenarbejde 

med børnene – at følge børnenes spor.  

 Synliggørelse af læringsprocesserne med inddragelse af di-

gitale midier. 

 At du som studerende styrker dine faglige kompetencer ved 

at være aktivt deltagende i de dialogiske processer - at 

kunne lytte, vente på svaret – benytte strategier som den 

børnerettede samtale understøtte af læringsstigen (dette vil 

du få mere viden om i Sprogvejlederens oplæg). 

Forældresamarbejde  

 Planlægning af spændende og eksperimenterende Børn/for-

ældreeftermiddag – vi gør sammen med børnene forældre-

kaffe til et spændende eksperiment. 

 Løbende inddragelse af forældrebestyrelsen perspektiver. 

 Medarrangør af en stay and play for forældrene. 

 

Didaktiske og pædagogiske 

metoder til udvikling af pæ-

dagogisk praksis, herunder 

dokumentation og evalue-

ring 

Sætte mål, anvende dokumen-

tations- og evalueringsmeto-

der og udvikle viden gennem 

deltagelse, systematisk erfa-

ringsopsamling og refleksion 

over pædagogisk praksis  

Du vil som studerende aktivt blive inddraget i følgende dokumen-

tations og evalueringsprocesser i din praktikperiode:  

 Med afsæt i data fra Rambølls sprogvurderinger, Dialoghju-

let og motorikmodulet, samt observationer af praksis, med 

hovedvægten på børnenes spor - foretages et nedslag der 

efterfølgende danner grundlag for evalueringen og reflek-

sion i forhold til kommende læreplantemaer og de brede 
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læringsmål foretages i forhold til læreplanstemaerne og læ-

ringsudbyttet 4 gange årligt.  

 Evaluering, refleksionerne og den systematiske erfaringsop-

samling omkring aktionslæringsforløbene fortages også 

flere gang årligt og danne grundlag for en faglig opkvalifice-

ring af div. Rutinesituationer.    

 Der benyttes i begge processer interne skemaer til at un-

derstøtte forløbene. 

 Konkret viden om Dokumentations - og evalueringsproces-

ser. 

Førstehjælp. Udføre grundlæggende første-

hjælp. 

Undervisning på studiedage 

Angivelse af relevant 

litteratur:  

Videnskabsteoretisk grundlag 

 Kenneth J, Gregen & Mary Gregen: ”Social konstruktion” 

 Div. artikler   

Det pædagogiske grundlag og den neuroaffektive tilgang    

 ”Neuroaffektiv Udviklingspsykolog” af Susan Hart. Bogen kan lånes i dagtilbuddet. 

 Dina Dot Dalsgaard Andersen: ”Pædagogen som leder af børnegrupper og læringsmiljø”. 

 Susan Hart: 3 pixibøger: ”De neuroaffektive kompasser, Fra tilknytning til mentalisering, Ma-

kro- og Mikroregulering” supplerende læsning til grundbogen  

 

Følgende litteratur anbefales til at understøtte viden omkring den styrkede læreplane og det pæda-

gogiske grundlag:  

 Master for Ny styrket læreplan og div.  Hæfter fra EVA kan lånes på praktikstedet – 2018, 

eller findes på EVA.dk. 
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o ”Den styrkede pædagogiske læreplan, rammer og indhold” 

o ”Evaluerende pædagogisk praksis” 

o ”Redskab til selvevaluering” 

o ”Redskab til forankringsproces” 

o ”Samspil og relationer i det pædagogiske læringsmiljø” 

 Hanne Hede Jørgensen: ” Den styrkede Læreplan” kan lånes på praktikstedet.  

 Supplerende materiale -  VIDA mappen / mappen er tilgængelig i alle huse. 

Professionelle læringsfællesskaber  

 Ane Qvortrup: ”Professionelle læringsfællesskaber i dagtilbud”  

Sanseintegration  

 Connie Nissen: Sansemotorik og samspil 

 Nanett Borre: Små glade ben 

Børns Leg  

 Ole Hansen: ”Børns leg og eksperimenterende virksomhed” 

 Kristina Avenstrup: ” Kom ind i legen” fra s.7.til s.121  

 Anne Bovbjerg: ”Frydlege” lægger sig op af NUSSA tilgangen  

 Katrine Andersen: ”Leg så benene vokser” 0 til 3 år – ”leg så hjernerne banker” 3 år og 

frem - bøger der meget fint supplere NUSSA  

Æstetiske børnemiljøer 

 Charlotte Ringsmose: ”Rum og læring for de mindste” 0 til 3 år, ”Rum og læring” Børnehave-

børn 

Udviklingsbeskrivelse 

 Jørgen Lyhne og Anna Maria Langhoff Nielsen: Udviklingsbilleder. Barnets udvikling fra 0-10 

år  
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Evaluering 

Her formuleres hvordan 

den studerendes læringsud-

bytte evalueres ved 2/3 af 

praktikperioden 

Den studerende og praktikvejlederen udarbejder i samarbejde en skriftlig evaluering, til planlæg-

ning af det videre forløb. 

Organisering af vej-

ledning: 

a) Hvordan tilrettelægges 

uddannelsesforløbet for den 

enkelte studerende?: 

b) Hvordan og hvornår af-

holdes vejledning? 

c) Hvordan inddrages den 

studerendes portfolio i vej-

ledningsprocessen? 

Den gode praktikvejleder 

 Der er fra praktikstedet tilrettelagt et læringsforløb omhandlende den neuroaffektive udvik-

lingspsykologi og den studerende vil der ud over skulle deltage i flere oplæg, som er beskre-

vet tidligere i dokumentet. 

 Det forventes, at den studerende tilrettelægger flere pædagogiske forløb med tæt sparring 

fra vejlederen. 

 I dette forløb skal der fremgå teoretiske overvejelser, refleksion, dokumentation og evalue-

ring af processen. 

 Praktikvejlederen vil understøtte den studerendes læring gennem dialoger omkring de didak-

tiske overvejelser og refleksioner i forbindelse med den studerendes læringsproces, med det 

mål at den studerende erhverver sig et mere afklaret professionelt ståsted og en forståelse 

af professionen generelt. 

 Der tilbydes en times ugentlig vejledning.  

 Vi forventer, at den studerende har en dagsorden til sin vejleder to dage før vejledningen i 

forhold til specifikke udfordringer og faglige refleksioner.   

 Vi forventer, at den studerende anvender logbog, som redskab til at danne baggrund for den 

daglige praksis. 

 Vi forventer, at refleksioner og erfaringer fra den studerendes portofolio inddrages i vejled-

ningen og efterfølgende praksis. 

 Vi forventer, at teori fra undervisningen/oplæggende og grundbogen inddrages i vejlednin-

gen og daglig praksis. 

 Vejledning via guidning/dialog og faglig velkvalificeret feedback.  
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Institutionen som 

praktiksted: 

Er der særlige forventnin-

ger til den studerendes for-

udsætninger? 

Den gode studerende: 

 Har inden praktikkens start påbegyndt sin portofolio, som medbringes ved forbesøg. 

 Tager ansvar for egen læring og uddannelse. 

 Har forberedt dagsorden til vejledningen 2 dage før vejledning. 

 Medbringer portofolio/studielogbogen ved hver vejledningstime. Er nysgerrig og undrende, 

initiativrig, samt anvender den refleksive praksis. 

 Udviser ansvarlighed og loyalitet i forhold til børn, forældre, kollegaer og det faglige og vi-

denskabsteoretiske afsæt.  

 Tilegner sig viden om de socioøkonomiske vilkår og relaterer dette til den pædagogiske 

praksis.  

 Tilegner sig viden om relationens betydning for den enkeltes trivsel og udvikling, herunder 

også indsigt i sin egen rolle heri – fokus på selvagens og spejlneuroner.  

 Igennem praktikforløbet er innovativ i forhold til givne pædagogiske tiltag der understøtter 

barnets trivsel, læring og udvikling – en eksperimenterende legende læringstilgang.  

 Planlægger og udfører selvstændigt givne pædagogiske læringsforløb -  med fokus på di-
daktiske overvejelser og pædagogisk afsæt, herunder også betydning af dokumentation og 

evaluering.   

 Igennem hele praktikforløbet reflekterer over egne personlige og faglige værdier og hand-

linger. 

 Deltager aktivt i feedback og aktionslæringsforløb/professionelle læringsfællesskaber sam-

men med vejlederen og teamet.  

       Deltager aktivt i  Dagtilbud Midtbys mødevirksomhed og arrangementer. 

Den studerendes ar-

bejdsplan: 

 

Eftersom at du indgår i normeringen, vil du blive betragtet som en medarbejder på lige fod med det 

øvrige personale. Du vil kunne forvente at kende dine mødetider 4 uger før du starter. 

Organisering af kon-

takt til uddannelsesin-

stitution 

Vejleder og den studerende vil løbende være i dialog om udvikling og læringsudbyttet omkring kom-

petence- videns- og færdighedsmålene. 
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 Den praktikansvarlige inddrages hvis der er bug for dette, og i sidste instans kan professionshøjsko-

len kontaktes.  
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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: 

 

 Aktionslæringsforløb – kvalificering af praksisrutiner  

 NUSSA grupper 

 Børne Yoga 

 Kvalificering af børnenes medinddragelse/børneperspektivet  

 Løbende kvalificeringen af børnemiljøerne ude/inde   

 Implementering af den styrkede læreplan  

 Kvalificering og implementering af dokumentation og evalueringsprocesserne i forbindelse med de pædagogiske processer 

og børnenes læringsudbytte  

 

 

 

Institutionens rammer for empiriindsamling: 

 Fælles data fra Rambøll – der kan kun tages afsæt i fællesrapporterne  

o Sprogvurderingerne 

o Dialog-Hjulet 
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o Motorikmodulet 

 Data fra forældretilfredshedsundersøgelsen   

 Observationer af børnegrupper– kræver forældregodkendelse med underskrift  

 Observationer af den pædagogiske praksis / kræver medarbejdernes godkendelse med underskrift  

 Fotografering, videooptagelse mv. kræver forældregodkendelse med underskrift  

 Mulighed for deltagelse i dele af læreplans- og aktionslæringsforløb – skal aftales med de enkelte teams  

 Deltagelse i NUSSA sessions  

 Deltagelse i Yoga sessions  

 Deltagelse i eksperimenterede forløb med afsæt i STEAM  

 Jolle og kolonihave – kan inddrages som elementer 

I forbindelse Bachelorprojektet kontaktes undertegnede og der aftales et møde hvor de studerende fremlægger deres projektbe-

skrivelse. 

Ledelsen gennemgår sammen med de involverede medarbejdere projektet, og der aftales hvilket team de studerende skal tilknyt-

tes. 

Ledelsen kontakter de studerende vedr. opstart og forventninger til de studerende i perioden. 

Forventninger: 

 At kunne afstemme sig efter hverdagen i dagtilbuddet  

 At kunne overholde de indgåede aftaler  

 At de studerende er fagligt velfunderede og at deres projekt fremtræder metodisk tydeligt  

 At de er engagerede og initiativrige   

 At de bidrager med nye perspektiver 

 At de fremlægger deres projekt for ledelsen og teamet de har arbejdet sammen med i bachelorprojektet  
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Kontaktperson for den studerende 

Dagtilbudsleder Dorthe Rask mobil: 21185649 Mail: doras@horsens.dk 

 


