PRAKTIKBESKRIVELSE
2. udgave - Pædagoguddannelsen 2017
Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele:
A. Beskrivelse af praktikstedet
B. Uddannelsesplan for første praktikperiode, herunder studerendes læringsmål og
praktikvejleders 2/3 udtalelse
C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode
a) Specialiseringsmuligheder for Dagtilbudspædagogik, herunder studerendes
læringsmål og praktikvejleders 2/3 udtalelse
b) Specialiseringsmuligheder for Skole- og fritidspædagogik, herunder
studerendes læringsmål og praktikvejleders 2/3 udtalelse
c) Specialiseringsmuligheder for Social- og specialpædagogik, herunder
studerendes læringsmål og praktikvejleders 2/3 udtalelse
Vejledning til udfyldelse af denne praktikbeskrivelse med uddannelsesplan. Praktikinstitutionen udfylder de hvide felter
med oplysninger om institutionen.
Under de enkelte praktikperioder udfyldes de relevante perioder med beskrivelser af hvordan man arbejder i
institutionen med de respektive videns-og færdighedsmål.(De specialiserings områder institutionen ikke tilbyder, kan
slettes inden den lægges på praktikinstitutionens hjemmeside).
Den studerende udarbejder læringsmål for den pågældende praktikperiode i skabelonen under uddannelsesplanen. Den
studerendes læringsmål beskriver, hvordan han/hun konkret vil arbejde med periodens videns- og færdighedsmål i løbet
af praktikken. (Man kan skille den studerendes læringsmål ud i et særskilt dokument).
Praktikvejleder udfylder 2/3 udtalelsen efter 2/3 mødet. Der er skabelon hertil under den studerendes læringsmål.
Praktikbeskrivelsen inddrager således både praktikstedets uddannelsesplan og den studerendes læringsmål samt
praktikstedets 2/3 udtalelse. (2/3 udtalelsen kan adskilles fra praktikbeskrivelsen, når den videregives til
professionshøjskolen).

A. Beskrivelse af praktikstedet
Skriv i de hvide felter:
Institutionens navn:

Børnehuset Himmelhøj

Adresse:

Alfehøjvej 85, Fensmark, 4684 Holmegaard

Tlf.:

55 88 75 60

E-mailadresse:

himmelhoej@naestved.dk

Hjemmesideadresse:

Er ved at blive klar til det nye Nembørn system ..

Åbningstider:

Mandag-Torsdag: 06:00-17:00, Fredag: 06:00-16:00

Institutionsleder:

Lisbet Gluud

Specialiseringsmuligheder på
praktikstedet:

Dagtilbudspædagogik (Sæt kryds i det/de relevante felter)

For hurtigt overblik sæt kryds ved de
specialiseringsmuligheder, der er på praktikstedet
(de 3 farver går igen nede i skabelonen for de tre
forskellige specialiseringer)

Skole- og fritidspædagogik (Sæt kryds i det/de relevante felter)

Fysiske rammer, ude og inde:
Faciliteter (herunder faciliteter i
lokalområdet)

X

Social- og specialpædagogik (Sæt kryds i det/de relevante felter)
Børnehuset Himmelhøj er en aldersintegreret institution, bygget i 2005, med plads til 6
grupper, 2 store fællesrum, motorik-rum og værksted og en dejlig stor legeplads, som vi
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bruger hver dag året rundt.

Børnehuset ligger i et nyere boligområde i udkanten af Fensmark mod Næstved. Fra
institutionen er der via gode stisystemer forbindelse til Biblioteket og grønne områder
midt i Fensmark, men også tæt på ”at være på landet” med kig til marker og heste.

Vi har pt. 5 stuer åbne, 2 vuggestuegrupper og 3 børnehavegrupper. Det sidste år, inden
børnene skal i skole/SFO, bliver de overflyttet til Trollskoven, en afdeling under
Holmegaardsskolen og Frit Fensmark, hvor de går i en børnehavegruppe sammen med de
ældste børn fra Mælkebøtten.

Antal børn/unge/voksne:

Institutionen har en vippe normering i børnehaveafdelingen, i år mellem 42 og
72, gennemsnittet er på ca. 54. Der er 24 vuggestuebørn.

Aldersgruppe:

0-5 år.

Beskrivelse af målgruppen:

Vi er en integreret institution i normalområdet. Vi har primært børn fra
velfungerende og harmoniske familier.

Indsatsområder/ aktuelle
projekter:

Vi medvirker i de mange forskellige projekter der udmeldes fra Næstved
Kommune.
Se vores aktuelle læreplaner og årsplan.

Arbejdsmetoder:
Beskrivelse af institutionens
foretrukne pædagogiske metoder og
begrundelser herfor.

Vi tager udgangspunkt i, at det enkelte menneske er unikt. Alle mennesker er
ligeværdige, men der er forskel på, hvad den enkelte har brug for. Hvert enkelt
barn har særlige behov, ud fra de egenskaber den enkelte har med sig i kraft af
medfødte egenskaber og tidligere erfaringer.
Se mere under læringssyn: ”Vores menneske og læringssyn”.
Vi arbejder også udfra Marte Meo metoden.

Tværprofessionelt samarbejde:
Faggrupper som institutionen
samarbejder med.

Vi samarbejder med:
 Psykologer
 Dagplejere
 Sundhedsplejsker
 Talepædagoger.
 Ergo/Fys-terapeuter
 2-sprogskonsulent
 Pædagogisk vejleder
 Andre institutioner

Personalegruppens
sammensætning:

1 daglig leder.
7 pædagoger.
5 pædagog medhjælpere heraf 2 med PGU.
1 servicemedarbejder (køkken)

Praktikvejlederens
kvalifikationer:
Hvis der er flere vejledere sættes
antal ud for de forskellige
kvalifikationer. Hvis der er en
vejleder, sættes kryds ud de
forskellige kvalifikationer.

Praktikvejleder kursus (2 dages kursus)

Forbesøgets tilrettelæggelse

Institutionen forventer, at den studerende kommer på 2 forbesøg.

1

Praktikvejlederuddannelse (6-8 ugers uddannelsesforløb)
Andet/andre uddannelser, Marte Meo

Hvorledes inddrager praktikstedet
flg. i forbesøget:
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Den studerendes forberedelse
til forbesøget
Dialog om praktikbeskrivelsen
og uddannelsesplan
Dialog om gensidige
forventninger inden
praktikkens start
Introduktion til praktikstedet
Straffe- og børneattest,
tavshedspligt, ansættelsesbrev
til lønnede praktikker m.v.
Praktikstedets forventninger til
den studerende
Drøftelsen af kompetencemål,
viden- og færdighedsmål ,
uddannelsesplan og
målformuleringen
Den studerendes mødeplan

1.





2. Besøg:
o
o
o

o

De første dage på praktikstedet
er planlagt.
 Introduktion til institutionen,
hverdagens og kulturens
organisering.




Organisering af kontakt til
uddannelsesinstitutionen i
forbindelse med
 2/3 udtalelse
 Afsluttende prøve
Uddyb hvordan praktikstedet
forholder sig, hvis der er
bekymring/problemer i
praktikforløbet



Dato for sidste revidering:

Besøg:
Modtagelse af praktikvejleder/leder.
Rundvisning i huset.
Præsentation af personalet.
Orientering om følgende:
o Tavshedspligt og indhentning af straffeattest/børneattest
o Ansættelsesbrev ved lønnet praktik
o Børneintra
o Personaleforhold
o Den daglige rytme i huset
o Hvorfor vil du være pædagog?
o Hvad er dine tidligere erfaringer?
o Virksomhedsplan, læreplan, årsplan og politikker udleveres.




Husets forventninger til den studerende og omvendt
Drøftelse af kompetencemål, viden- og færdighedsmål, uddannelsesplan
og målformulering
Mødeplan (de 2 første uger følger den studerende vejledersskema,
derefter fast skema)
Vi forventer, at du som studerende ved 2. besøg har medbragt et opslag,
hvor du præsenterer dig selv og påsætter et billede – så alle i huset ved,
hvem du er.
Den studerende følger praktikvejlederens skema de første 2 uger.
Den studerende vil de første 2 uger blive kørt stille og roligt ind – få
plads til at se den daglige rytme og deltage mere og mere, så både den
studerende og børn begynder at føle sig trygge.
Vejledning min. 1 time pr. uge.
Den studerende booker en tid til 2/3-dels udtalelsen. Denne samtale vil
foregå over Skype på stuens computer.
Den studerende vil få tid til, at gøre sin præsentationsportofolio klar.

Den studerende kan til enhver tid få hjælp fra lederen, hvis der opstår forhold,
der hæmmer eller hindrer den studerendes mulighed for at opnå sine
kompetencemål, videns- og færdighedsmål for perioden i huset.

03.03.2017
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B. Uddannelsesplan for første praktikperiode
Tema: Pædagogens praksis
Kompetencemål: Den 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……

praktikstedets målgrupper
samt praktikstedets
pædagogiske og
samfundsmæssige opgaver,

Færdighedsmål: Den
studerende kan…..

Hvordan afspejler videns- og færdighedsmålene
sig i pædagogernes praksis?
Hvilke læringsmuligheder tilbyder vi ift. vidensog færdighedsmålene?
Hvordan understøtter vi den studerendes læring
indenfor dette?
Vi arbejder udfra marte meo principperne i alt, hvad
vi gør. Vi følger barnets spor. Den studerende vil
være med til at planlægge pædagogiske aktiviteter og
få viden om baggrunden for disse. Vi ser på det
enkelte barns udvikling, men også på børnegruppen
som helhed - vi skaber udvikling og læring i et trygt
og anerkendende miljø.

anvende viden om
praktikstedets
samfundsmæssige
opgaver i tilrettelæggelsen af
det pædagogiske arbejde,

Den studerende vil igennem planlægning og udførelse
af forskellige aktiviteter få kendskab til såvel den
kultur og de rammer, vi har indflydelse på, som det vi
skal følge fra området/kommunen/statens side. På
vores stue -og personalemøder vil nye tendenser,
regler osv. blive taget op og debatteret.
I hver afdeling, børnehaven og vuggestuen, laver man
en fælles læreplan. En læreplan vil blive udleveret.
Dagligdagen planlægges således, at barnets alsidige
personlige udvikling, de sociale kompetencer, krop
& bevægelse og de sproglige kompetencer tilgodeses.

målsætning, tilrettelæggelse
og organisering af
pædagogisk praksis,
herunder om pædagogiske
metoders effekter,

evaluerings-, undersøgelsesog dokumentationsformer,

målsætte, tilrettelægge,
gennemføre og evaluere
pædagogisk praksis med
inddragelse af viden om
effekten af forskellige
pædagogiske metoder,

dokumentere og evaluere egen
deltagelse i pædagogisk
praksis, herunder reflektere
over kvaliteten i egne
læreprocesser,

Vi giver plads til, at den studerende kan tilrettelægge,
udføre og evaluere en selvvalgt aktivitet ned en
børnegruppe (fx samling eller et lille forløb) - med
støtte fra kollegaerne/vejlederen.
Den studerende skal, så vidt det er muligt, indgå i den
pædagogiske praksis og være deltagende i de tiltag,
der er på stuen.
Din praktikvejleders opgave vil være at guide/
instruere dig i praksis, besvare/stille spørgsmål, der
leder til refleksion.
Den studerende skal have mulighed for at læse
relevant litteratur omkring den studerendes mål for
praktikken samt andet relevant litteratur, som
institutionen har foreslået.
Den studerende skal kunne trække sig og være
studerende – det vil sige: være observerende, undre
sig, stille relevante spørgsmål og reflektere over den
pædagogiske praksis og sin egen rolle i denne.
Den studerende skal have mulighed for 1 x om ugen
af 1 t varighed, at gå fra og nedskrive refleksioner,
observationer, opgave, logbog eller andet relevant
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studiearbejde.
Vi har udarbejdet en kostpolitik i samarbejde med
forældrerådet, som forældrene skal følge – denne får
du udleveret.
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.

I forhold til håndhygiejne er der altid en voksen med
på badeværelset til, at guide og hjælpe børnene.
Vi opfordrer og guider børnene til at ville og kunne
selv, og til at hjælpe til i påklædnings- og
skiftesituationer.
Til de ansatte er der en instruktionsfolder – heri står
der beskrevet, hvordan vi skal løfte osv. Folderen
udleveres til alle ansatte, og man gennemgår
instruktionerne sammen med AMR..

Anbefalet litteratur:

Særlige informationer om 1. praktikperiode
Arbejdsplan for studerende:
Hvilke tidsrum skal den studerende forvente at arbejde indenfor. Kan den studerende forvente at arbejde alene?
Den studerende kan forvente at have arbejders tider fra 06:00-17:00, primært mellemtider
Den studerendes placering på praktikstedet
Tilknytning til gruppe/stue/afdeling.
Regnbuestuen i Børnehaven.
Organisering af praktikvejledning
Hvordan er praktikvejledningen organiseret og tilrettelagt?
Hvordan inddrages den studerendes portfolio?
Praktikvejledningen er organiseret og tilrettelagt således, at den studerende har vejledning 1 gang om ugen á ca. 1 times
varighed.
Den studerende skal have vejledning i følgende:








Marte Meo principperne.
Forældresamarbejde.
Læreplaner.
Motorik.
Sprog.
Ledelse og organisation.
Den studerendes arbejde med sin portefolio
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Studerendes læringsmål for 1. praktikperiode
Studerendes
navn:
Studerendes
studienr:
Studerendes
klasse:
Uddannelsessted:

Læringsmål 1
Hvad:

Praktikvejleders
navn:
Praktikvejleders
mail:
Praktiksted:
Tlf. til
praktikvejleder:

Hvorfor:

Hvordan (metoder):

Hvorfor:

Hvordan (metoder):

Hvorfor:

Hvordan (metoder):

Hvorfor:

Hvordan (metoder):
.

Praktikvejleders
praktikudtalelse
Udtalelse om: 1) Hvorledes den
studerende har arbejdet med
læringsmålet og 2) hvorledes den
studerende kan opfylde
kompetencemålet i den resterende
praktikperiode.

Læringsmål 2
Hvad:

Praktikvejleders
praktikudtalelse
Udtalelse om: 1) Hvorledes den
studerende har arbejdet med
læringsmålet og 2) hvorledes den
studerende kan opfylde
kompetencemålet i den resterende
praktikperiode.

Læringsmål 3
Hvad:

Praktikvejleders
praktikudtalelse

Udtalelse om: 1) Hvorledes den
studerende har arbejdet med
læringsmålet og 2) hvorledes den
studerende kan opfylde
kompetencemålet i den resterende
praktikperiode.

Læringsmål 4
Hvad:
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Praktikvejleders
praktikudtalelse
Udtalelse om: 1) Hvorledes den
studerende har arbejdet med
læringsmålet og 2) hvorledes den
studerende kan opfylde
kompetencemålet i den resterende
praktikperiode.

Praktikvejleders generelle kommentarer
Her mulighed for udtalelse om
generelle forhold ved den
studerendes deltagelse i
praktikforløbet.

Dato for udtalelse
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C. Uddannelsesplan for anden og tredje
praktikperiode
a) Dagtilbudspædagogik
Dagtilbudspædagogik 2. Praktik

Kompetenceområde: Relationer og kommunikation
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:

Færdighedsmål:
Hvordan afspejler videns- og
Den studerende kan …….. færdighedsmålene sig i pædagogernes
praksis?
Hvilke læringsmuligheder tilbyder vi?
Hvordan understøtter vi den studerendes
læring indenfor dette?

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,

I Himmelhøj er den daglige rytme den faste struktur i
hverdagen. Strukturen er genkendelig for børnene og
skaber dermed tryghed.
Fra starten af dagen skabes en god kontakt/relation
til børn og voksne.
Den voksne har overblik over gruppen og har
organiseret en aktivitet, som tager udgangspunkt i den
aktuelle læreplan.
Her kan arbejdes med gruppefølelser, venskaber og
konflikter.
Den studerende vil have ansvar, i samarbejde med sin
vejleder, om at kunne tilrettelægge pædagogiske
aktiviteter for gruppen, herunder for børn med særlige
behov.

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,

I Himmelhøj benytter vi Marte Meo metoden, hvor den
gode stemning er en vigtig del det daglige samvær.
Den voksne har ansvar for at skabe nærværende
relationer til det enkelte barn gennem positiv
imødekommenhed. Det skaber et godt fundament
til, at støtte barnets personlige udvikling og selvværd
– til at turde udfolde sig og deltage i stuens/institutionens
fællesskab.
Den studerende skal undervises i Marte Meo principperne.

dialog og professionel
kommunikation,

kommunikere nuanceret,
præcist og forståeligt
med børn, familier og
kolleger,

I Himmelhøj er vi i dialog på forskellige
niveauer/situationer i forhold til børn, forældre og
kolleger.
Dialogen med forældrene i hverdagen omhandler
primært barnets aktuelle udvikling og trivsel.
Den studerende vil være en aktiv del af dialogen med

Den studerende har viden
om …….
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forældrene i hverdagen og deltage i en eller flere
forældresamtaler, fx en opstartssamtale eller
trivselssamtale i samarbejde med en kollega.
leg, legeteori og
legekulturer

rammesætte børns leg,

I Himmelhøjs strukturede hverdag er der tidspunkter
for ustruktureret/fri leg.
Stuen er indrettet i temaer (rolleleg, biler, konstruktion,
babyleg o.s.v.), og der er mange muligheder på legepladsen.
Den voksne har ansvar for at være rammesættende i barnets
leg, være nærværende og støttende i udviklingen af den
aktuelle leg og derigennem støtte og hjælpe barnets udvikling
i færdigheder og alsidige kompetencer.
Den studerende vil være en aktiv del af at tilrettelægge
/organisere legemiljøet samt at være positivt nærværende i
barnets egen leg.
Den studerende skal reflektere over sin egen deltagelse i
børnenes leg med sin vejleder/kollega.

kropslig, kreativ, musisk ogmålsætte, tilrettelægge
æstetisk læring og udfoldelse
og evaluere
i
pædagogiske
pædagogisk praksis
aktiviteter og generelt
motivere og understøtte
børns leg og æstetiske,
musiske og kropslige
udfoldelse og

I Himmelhøj arbejder vi med pædagogiske læreplaner
herunder mål, tilrettelæggelse og evaluering.
De 6 pædagogiske læreplanstemaer bliver indvolveret i hver
læreplan med skiftende hovedtema og fokustema.
Den studerende bliver sat ind i og vil være en aktiv del af den
aktuelle læreplan ved udførelsen og i dialog og samarbejde
med vejleder og nærmeste kollegaer.

omsorg,
Tilrettelægge,
sundhedsfremmende og gennemføre og evaluere
forebyggende arbejde.
indsatser for omsorg,
sundhed og forebyggelse

I Himmelhøjs hverdag har den voksne ansvar for at bidrage til
udvikling af trygge børn.
Den voksne er en vigtig omsorgsperson, som skal danne
relation til det enkelte barn, så der kan drages omsorg for
barnets følelsesmæssige, kognitive og sociale udvikling.
Den voksne har ansvar for forebyggende arbejde med børn
som er i en vanskelig livssituation, dermed også ansvar for
samarbejdet med forældrene, og at der etableres et tværfagligt
samarbejde.
Den studerende vil i hverdagen kunne skabe trygge relationer
til børnene.

Anbefalet relevant litteratur:
Mål 1: ”At blive sig selv - Daniel Sterns teori i børnehavens hverdag” af Marianne Brodin & Ingrid Hylander.
Mål 2: ”Marte Meo i praksis – Bedre samspil ved egen kraft” af Pernille Poug.
”De mindste – Godt begyndt i daginstitution og dagpleje” af Erik Sigsgaard & Rikke Sværke Madsen.
Mål 3:
Mål 4: ”Liv og læring i vuggestuen – målrettet pædagogisk praksis med 0-3 årige børn”, s.89-143 – del 3. af
Stig Broström, Hanne Herring & Susanne Nellemann Nielsen.
Mål 5: ”Pædagogiske læreplaner” – Børnehuset Himmelhøj & Næstved Kommune.
Mål 6: ”Forebyggende arbejde i daginstitutionen – samspil og tilknytning” af Kari Killen.
”Gråd og trøst” af Helen.
Særlige informationer om 2. Praktikperiode
Arbejdsplan for studerende:
Hvilke tidsrum skal den studerende forvente at arbejde indenfor. Kan den studerende forvente
at arbejde alene?
Den studerende kan få tider fra 6.00-16:45, men vil primært få mellemtider.
Det kan forekomme, at den studerende skal arbejde alene.
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Den studerendes placering på praktikstedet
Tilknytning til gruppe/stue/afdeling.
Den studerende vil være tilknyttet en gruppe i vuggestue afdelingen.
Organisering af praktikvejledning
Hvordan er praktikvejledningen organiseret og tilrettelagt?
Hvordan inddrages den studerendes portfolio?
Praktikvejledningen er organiseret og tilrettelagt således, at den studerende har vejledning 1 gang om ugen á ca. 1 times
varighed.
Den studerende skal have vejledning i følgende:








Marte Meo principperne.
Forældresamarbejde.
Læreplaner.
Motorik.
Sprog.
Ledelse og organisation.
Den studerendes arbejde med sin portefolio
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Studerendes læringsmål for 2. Praktikperiode
Studerendes
navn:
Studerendes
studienr:
Studerendes
klasse:
Uddannelsessted:
Læringsmål 1
Hvad:

Praktikvejleders
navn:
Praktikvejleders
mail:
Praktiksted:
Tlf. til
praktikvejleder:
Hvorfor:

Hvordan (metoder):

Hvorfor:

Hvordan (metoder):

Hvorfor:

Hvordan (metoder):

Hvorfor:

Hvordan (metoder):

Praktikvejleders 2/3
udtalelse

Udtalelse om: 1) Hvorledes den
studerende har arbejdet med
læringsmålet og 2) hvorledes den
studerende kan opfylde
kompetencemålet i den resterende
praktikperiode.

Læringsmål 2
Hvad:

Praktikvejleders 2/3
udtalelse
Udtalelse om: 1) Hvorledes den
studerende har arbejdet med
læringsmålet og 2) hvorledes den
studerende kan opfylde
kompetencemålet i den resterende
praktikperiode.

Læringsmål 3
Hvad:

Praktikvejleders 2/3
udtalelse

Udtalelse om: 1) Hvorledes den
studerende har arbejdet med
læringsmålet og 2) hvorledes den
studerende kan opfylde
kompetencemålet i den resterende
praktikperiode.

Læringsmål 4
Hvad:
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Praktikvejleders 2/3
udtalelse
Udtalelse om: 1) Hvorledes den
studerende har arbejdet med
læringsmålet og 2) hvorledes den
studerende kan opfylde
kompetencemålet i den resterende
praktikperiode.

Læringsmål 5
Hvad:

Hvorfor:

Hvordan (metoder):

Hvorfor:

Hvordan (metoder):

Praktikvejleders 2/3
udtalelse

Udtalelse om: 1) Hvorledes den
studerende har arbejdet med
læringsmålet og 2) hvorledes den
studerende kan opfylde
kompetencemålet i den resterende
praktikperiode.

Læringsmål 6
Hvad:

Praktikvejleders 2/3
udtalelse

Udtalelse om: 1) Hvorledes den
studerende har arbejdet med
læringsmålet og 2) hvorledes den
studerende kan opfylde
kompetencemålet i den resterende
praktikperiode.

Praktikvejleders generelle
kommentarer
Her mulighed for udtalelse om
generelle forhold ved den
studerendes deltagelse i
praktikforløbet.

Dato for udtalelse
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Dagtilbudspædagogik 3. Praktikperiode
Kompetenceområde: Samarbejde og udvikling

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 ……..

Hvordan afspejler videns- og færdighedsmålene sig i
pædagogernes praksis?
Hvilke læringsmuligheder tilbyder vi?
Hvordan understøtter vi den studerendes læring
indenfor dette?

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,

Den studerende bliver ført ind i de samfundsmæssige rammer, vi
arbejder under af den daglige leder.
Vi arbejder målrettet med at bibeholde/udvikle kvaliteten i vores
arbejde, ud fra for til enhver tid givne rammer (politisk besluttet,
områdemæssigt besluttet) – vi ser på vores ressourcer!
Den studerende vil igennem sin planlægning og udførelse af
forskellige aktiviteter få kendskab til såvel den kultur og de
rammer, vi har indflydelse på, samt det, vi skal følge fra
områdets/kommunens/statens side – den studerende kan ud fra dette
analysere og vurdere betydningen af disse for samarbejdet,
udviklingen og kvaliteten i det pædagogiske arbejde.
Vi forventer, at den studerende læser relevant litteratur om
inklusion og fællesskaber.

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,

Vi arbejder ud fra Marte meo principperne i alt, hvad vi gør. Vi
følger barnets spor. Vi ser på det enkelte barns udviklingstrin.
Vi tilpasser de fysiske rammer til børnegruppen og arbejder i små
grupper, så vidt det er muligt.

forandringsprocesser
og innovation,

bidrage til udvikling
af pædagogisk
praksis gennem
innovative og
eksperimenterende
tiltag,

Den studerende er nysgerrig og reflekterende over den hverdag og
pædagogiske praksis, som mødes og opleves hver dag.
På vores personale- og stuemøder bliver nye tendenser indenfor den
pædagogiske verden taget op og debatteret – og gjort til vores eget.
Alle i huset tager ansvar for husets udvikling og støtter op om nye
tiltag – vi sørger for at få ejerskab.
Vi forventer, at den studerende bidrager med viden, er lyttede og
aktiv på møderne – nye idéer er meget velkomne.

inddragelse af børn
og forældres
perspektiv i
udviklings- og
forandringsprocesser,

inddrage børn og
forældres ideer og
kreativitet som en
del af pædagogiske
udviklings- og
forandringsprocesse
r,

Vi lytter til input fra forældrene i dagligdagen, forældremødet og
forældreråd og – bestyrelsen. Disse input bliver taget med i vores
planlægning af den pædagogiske praksis.
Igennem vores arbejde med Marte meo principperne og vores
daglige observationer af børnenes initiativer, kan vi herigennem
give dem medbestemmelse ved at føre disse observationer ind i fx
vores læreplaner.

didaktiske og
pædagogiske
metoder til udvikling

sætte mål, anvende
dokumentations- og
evalueringsmetoder

Den studerende vil deltage i evaluering af vores læreplan. Under
arbejdet med vores læreplan vil der være brug af forskellige måle-,
spor- og evalueringsskemaer.
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af pædagogisk
praksis, herunder
dokumentation og
evaluering, og

og udvikle viden
gennem deltagelse,
systematisk
erfaringsopsamling
og refleksion
over pædagogisk
praksis og

Ved deltagelse i personale- og stuemøder har den studerende sit eget
punkt. Her er der mulighed for at stille spørgsmål, komme med
idéer og komme op med emner, der skal debatteres. Den studerende
skal fortælle om sine viden- og færdighedsmål.

førstehjælp.

Udføre
grundlæggende
førstehjælp.

Personalegruppen har gennemført et grundlæggende
førstehjælpskursus 02.11.2016.

Anbefalet relevant litteratur:
Bøger i huset:
”Den sårbare inklusion” af Tine B. Fisker
”Inklusion når det lykkes” af Bor Clausen & Karen Sørensen
”Inklusion så det batter” af Bo Clausen & Karen Sørensen
Andre bøger:
”Marte meo i praksis” af Pernille Roug
”Spædbarnets interpersonelle udvikling” af Daniel Stern
”At blive sig selv” af Marianne Brodin
”Anerkendelse i børnehøjde” af Berit Hertz
Særlige informationer om 3. Praktikperiode
Arbejdsplan for studerende:
Hvilke tidsrum skal den studerende forvente at arbejde indenfor. Kan den studerende forvente
at arbejde alene?
Den studerende kan få tider fra 06:00-16:45, men vil primært få mellemtider.
Det kan forekomme, at den studerende skal arbejde alene.
Den studerendes placering på praktikstedet
Tilknytning til gruppe/stue/afdeling.
Den studerende vil være tilknyttet Stjernestuen i vuggestue afdelingen.
Organisering af praktikvejledning
Hvordan er praktikvejledningen organiseret og tilrettelagt?
Hvordan inddrages den studerendes portfolio?
Praktikvejledningen er organiseret og tilrettelagt således, at den studerende har vejledning 1 gang om ugen á ca. 1 times
varighed.
Den studerende skal have vejledning i følgende:








Marte Meo principperne
Forældresamarbejde
Læreplaner
Motorik
Sprog
Ledelse og organisation
Den studerendes arbejde med sit portefolio
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Studerendes læringsmål for 3. Praktikperiode
Studerendes
navn:
Studerendes
studienr:
Studerendes
klasse:
Uddannelsessted:
Læringsmål 1
Hvad:

Praktikvejleders
navn:
Praktikvejleders
mail:
Praktiksted:
Tlf. til
praktikvejleder:
Hvorfor:

Hvordan (metoder):

Hvorfor:

Hvordan (metoder):

Hvorfor:

Hvordan (metoder):

Hvorfor:

Hvordan (metoder):

Praktikvejleders 2/3
udtalelse

Udtalelse om: 1) Hvorledes den
studerende har arbejdet med
læringsmålet og 2) hvorledes den
studerende kan opfylde
kompetencemålet i den resterende
praktikperiode.

Læringsmål 2
Hvad:

Praktikvejleders 2/3
udtalelse
Udtalelse om: 1) Hvorledes den
studerende har arbejdet med
læringsmålet og 2) hvorledes den
studerende kan opfylde
kompetencemålet i den resterende
praktikperiode.

Læringsmål 3
Hvad:

Praktikvejleders 2/3
udtalelse
Udtalelse om: 1) Hvorledes den
studerende har arbejdet med
læringsmålet og 2) hvorledes den
studerende kan opfylde
kompetencemålet i den resterende
praktikperiode.

Læringsmål 4
Hvad:
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Praktikvejleders 2/3
udtalelse
Udtalelse om: 1) Hvorledes den
studerende har arbejdet med
læringsmålet og 2) hvorledes den
studerende kan opfylde
kompetencemålet i den resterende
praktikperiode.

Læringsmål 5
Hvad:

Hvorfor:

Hvordan (metoder):

Hvorfor:

Hvordan (metoder):

Praktikvejleders 2/3
udtalelse
Udtalelse om: 1) Hvorledes den
studerende har arbejdet med
læringsmålet og 2) hvorledes den
studerende kan opfylde
kompetencemålet i den resterende
praktikperiode.

Læringsmål 6
Hvad:

Praktikvejleders 2/3
udtalelse

Udtalelse om: 1) Hvorledes den
studerende har arbejdet med
læringsmålet og 2) hvorledes den
studerende kan opfylde
kompetencemålet i den resterende
praktikperiode.

Praktikvejleders generelle
kommentarer
Her mulighed for udtalelse om
generelle forhold ved den
studerendes deltagelse i
praktikforløbet.

Dato for udtalelse
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