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Forventninger til studerende i Søvind Børnehus 

 

Forventninger til studerende: 

 Vi forventer at du som studerende er initiativrig  

 Vi forventer at du er smilende, åben og ærlig 

 Vi forventer at du som studerende er professionel i mødet med kollegaer, børn og forældre  

 Vi forventer at du er nysgerrig og undrende på vores og din egen praksis 

 Vi forventer at du er imødekommende  

 Vi forventer at du tager ansvar for de opgaver der bliver stillet 

 Vi forventer at du er fleksibel  

 Vi forventer at du forbereder dig på vores teoretiske grundlag inden opstart, da de giver et 

billede af vores børnesyn og tankegang  

 Vi forventer at du er loyal og ansvarlig 

 Vi forventer at du har gensidig respekt for det øvrige personale, vi vægter højt at vi løfter i 

flok og vi står altid sammen og hjælper hinanden  

Vejledning: 

 Vi forventer at du er forberedt til vejledning og tager ansvar for din egen læring 

 Vi forventer at du har lavet en dagsorden inden vejledning  

 Vi forventer at du arbejder ud fra dit kompetencemål samt videns – og færdighedsmål for 

at kunne bestå praktikken 

 Vi forventer at du er undrende, spørgende og nysgerrig på vores praksis og din egen rolle 

Det kan du forvente af os som uddannelsessted:  

 Vi vægter et højt fagligt og reflekterende niveau af personale da det giver os et bredt 

udvalg af kompetencer 

 At vi som personale har kerneopgaven (børnene) i hovedfokus 

 Vi har stor fokus på åben dialog i hele huset, da det giver en gennemsigtighed i vores 

samarbejde på tværs  

 Vi vægter en reflekterende og undrende tilgang sådan at vi som personale hele tiden 

udvikler os 

 Vi er alle interesseret i at udvikle os som fagpersoner og som individer  

 Vi er imødekommende og åbne overfor spørgsmål 

 Vi kan godt lide et godt grin 

 Vi har tillid til hinanden 

 Du kan forvente at du får et bredt grundlag af praksisoplevelser og et varieret repertoire af 

vidensdeling og litteratur  

 Du kan forvente en personalegruppe der støtter dig, guider dig og giver dig den bedste 

oplevelse i det at være studerende og kommende pædagog 
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Beskrivelse af praktikstedet: 

Institutionens navn: Børnehuset Søvind  

Adresse: Ravnebjerget 10B 

Telefon: 61709434 

Praktikansvarlig: Julia Damgaard Winther 

Mail på praktikansvarlig: jdw@horsens.dk 

Telefon på praktikansvarlig: Julia: 22357696 

Åbningstider: Man-tors: 6.15-16.45 
Fre: 6.15-16.15 

Ledelse: 
 
Telefon på ledelse: 

Merete Horn og Ulla Olesen 
 
Merete: 24678584 
Ulla: 21158714 

Antal børn: Lopperne: 18 børn 
Græshopper: 18 børn 
Brumbasserne: 9 børn 
Mariehøns: 12  

 

Kompetencemål og videns – og færdighedsmål: 
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Bekendtgørelse: 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2017/354#idfaf67a9b-dccb-4649-aa59-f4e017b12905  

Overordnede rammer: 

Den overordnede ramme for Børnehusets Søvinds pædagogiske arbejde er defineret i dagtilbudslovens § 7. 

Den handler grundlæggende om at skabe trivsel, udvikling og læring for daginstitutionens børn. De fysiske 

rammer, den økonomiske ressourcetildeling og de politiske beslutninger er ligeledes overordnede rammer, 

der har stor betydning for, hvordan vi organiserer os.  

Vi arbejder ud fra den styrkede pædagogiske læreplan, som danner rammen for vores arbejde i huset.  

I nedenstående link, kan du se en lille film, der kort fortæller om den styrkede pædagogiske læreplan. 

https://www.youtube.com/watch?v=N3EcNUkl6qc  

Børnehusets teoretiske grundlag: 

Vi arbejder ud fra et anerkendende børnesyn og giver plads til at børnene bliver set og hørt. Vi gør 

meget ud af at børnene har medbestemmelse i deres hverdag. Vi vægter højt at miljøet i vores hus 

er omsorgsfuldt, trygt, nærværende og dannende. Samt en masse andet som vi glæder os til at 

sætte dig ind i. 

Herunder kan du se og læse nogle af vores teoretiske udgangspunkter i vores praksis.  

NUZO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUZO er opdelt i tre zoner. ’’kan selv’’, ’’kan med hjælp’’ og ’’kan ikke endnu’’. I vores børnehus har 

vi stor fokus på at børnene altid skal udfordres og udvikle sig. Men det skal altid være inde for 

barnets nærmeste udviklingszone, det vil sige at vi aldrig presser barnet ud i situationer det ikke 

kan mestre eller udvikle sig i. Det er vigtigt at der på sidelinjen er en kompetent person for at 

barnet kan udvikle sig og mestre forskellige ting. Personalet skal guide, støtte, hjælpe, give omsorg 

og sætte ord på situationer hvor barnet øver sig. Dette giver den bedste forudsætning for at barnet 

udvikler sig. Det er vigtigt at der er en tydelig voksen ved siden af, for at barnet kan spejle sig 

 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2017/354#idfaf67a9b-dccb-4649-aa59-f4e017b12905
https://www.youtube.com/watch?v=N3EcNUkl6qc
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Tryghedscirklen: 

 

 

 

 

 

 

 

I børnehuset sætter vi stor værdi i at barnet altid har en tryg base hvor barnet har tillid, tryghed og 

genkendelighed. Dette er en vigtig faktor i at barnet tør at udforske resten af verden. Det er vigtigt 

at vi har for øje at når det lille barn begynder at kravle væk og eller udforske at der altid er 

mulighed for at barnet kan komme tilbage i den trygge favn. Det giver barnet en oplevelse af at 

der er en voksen der hjælper, guider, passer på og er der i svære og gode situationer.  


