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Udarbejdet i et samarbejde mellem VIA Pædagoguddannelsen Horsens og Horsens kommune.  

Hvad kan du forvente, når du vælger en praktikplads i Horsens 

Kommune? 
 

I Horsens kommune bliver du en del af et professionelt læringsfællesskab 

 

 I Horsens kommune arbejder vi med Fælles læring – Stærkere resultater, og du vil 

opleve at du som studerende på dagtilbudsområdet vil blive en del af et professionelt 

læringsfællesskab i den lokale institution.  

 

 Din deltagelse i det professionelle læringsfællesskab er betydningsfuld og højt værdsat. 

Som studerende kommer du med den nyeste viden fra dit studie, og kan som ny 

deltager i læringsfælleskabet bidrage med undring, nye perspektiver og ideer.  

 

I Horsens kommune sikrer vi høj kvalitet af praktikvejledningen og en tydelig 

struktur 

 

 Vi har i Horsens kommune udviklet en tydelig vejledningsstruktur, som vil danne 

rammen for din praktikperiode. Strukturen er med til at sikre overblik over dine 

vejledningsaktiviteter, og progression i udviklingen af i dine pædagogiske kompetencer.   

   

 Vi tilstræber at du fra første dag vil møde din primære praktikvejleder, der vil følge dig 

gennem hele forløbet. Vejledning med din primære vejleder vil oftest veksle mellem 

individuel vejledning, og gruppevejledning med andre studerende fra samme dagtilbud. 

Men du vil i Horsens kommune også møde andre måder at blive vejledt på.  

 

I Horsens kommune tager vi fælles ansvar for at uddanne dig 

 

 Når du ankommer til vores daginstitution, tager vi alle godt imod dig, og vi vil gøre 

vores for at det bliver en lærerig del af din uddannelse, at være en del af holdet hos os. 

Som noget særligt i Horsens kommune, betyder dette også at vejlederrollen deles af 

flere, og at mange af dine kollegaer vil være sekundære vejledere for dig.  

 

 Dine sekundære vejledere vil være dine nærmeste kollegaer, og kan derudover 

inkludere andre pædagoger i institutionen, som har en særlig viden eller kompetencer 

indenfor praktikperiodens færdigheds- og vidensmål. Vejledningsformen kan varierer og 

vil bl.a. afhænge af de temaer, som du og dine sekundære vejledere vælger at arbejde 

med. 

 

Hos os får du din egen tjekliste, som du kan bruge gennem din uddannelse og når du 

skal finde din første stilling  

 

 Som studerende i Horsens kommune vil du modtage en ”Tjekliste”, som du kan gøre 

brug af gennem dine praktikperioder i kommunen. Ved at bruge tjeklisten, har du og 

dine vejledere, overblik over dine løbende erfaringer og kompetencer.  

 

 Tjeklisten er udarbejdet i et samarbejde mellem Horsens kommune, dagtilbudsledere 

og VIA, og indeholder konkrete opgaver og erfaringspunkter. Med tjeklisten i hånden, 

efter endt uddannelse, kan du derfor møde din fremtidige arbejdsgiver, med en fælles 

vished om, at du har opnået de erfaringer der sættes stor pris på i pædagogisk praksis.  

 

 


