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PRAKTIKBESKRIVELSE 
2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014 

 

Praktikbeskrivelsen består af 2 hoveddele: 

A. Beskrivelse af praktikstedet 

B. Uddannelsesplan for første praktikperiode, herunder studerendes læringsmål og praktikvejleders praktikudtalelse 
 

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.  

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 praktikudtalelsen efter statusmødet. Der er skabelon hertil under den studerendes læringsmål. Praktikbeskrivelsen inddrager således både 

praktikstedets uddannelsesplan og den studerendes læringsmål samt praktikstedets praktikudtalelse. (praktikudtalelsen kan adskilles fra praktikbeskrivelsen, når den 

videregives til professionshøjskolen). 

 

A. Beskrivelse af praktikstedet 

 Skriv i de hvide felter nedenfor 

Institutionens navn: Børnehaven Mariehønen 

Adresse: Grevsensgade 6; 4220 Korsør 

Tlf.: 24945711 

E-mailadresse: mariehoenen@slagelse.dk 

Hjemmesideadresse: www.mariehoenen@slagelse.dk 

Åbningstider: Man.-tors 6.15-16.45 – fre. 6.15-15.45 

Institutionsleder: Leon Rink 

Specialiseringsmuligheder på praktikstedet: 

For hurtigt overblik, sæt kryds ved de specialiseringsmuligheder, 

der er på praktikstedet. 

Dagtilbudspædagogik    x  

Skole- og fritidspædagogik  
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Social- og specialpædagogik  

Fysiske rammer, ude og inde: 

Faciliteter (herunder faciliteter i lokalområdet). 
Børnehaven ligger centralt i Korsør, tæt på by-miljø, strand, havn og rimelig 

tæt på park og skov. 

Børnehaven er stueopdelt med tre børnegrupper, fælles alrum, aktivitetsrum 

og mindre lege/møde lokaler. Der er en stor fælles lukket legeplads med 

udgang fra alle tre stuer. 

Antal børn/unge/voksne: Gennemsnitligt 56 børn 

Aldersgruppe: 2-6 år 

Beskrivelse af målgruppen: To modtagergrupper med 3-5 årige – en Storegruppe med 5-6 årige 

 

Pr. 1.1.2018 en modtagergruppe 2-3 årige. En mellemgruppe for de ca. 4 

årige og en Storegruppe med de 5-6 årige. 

Indsatsområder/aktuelle projekter: Inklusion (Marte Meo, Positiv ledelse af børn, Fri for mobberi) Læreplaner, 

Mad-og måltidspolitik 

Arbejdsmetoder: 

Beskrivelse af institutionens foretrukne pædagogiske metoder og 

begrundelser herfor. 

Der abejdes med inklusion og tydelig struktur i dagligdagen, for at tilgodese 

alle børn, også dem med særlige behov. Der arbejdes med læreplaner, som 

dokumentationsmetode, til beskrivelse af børns generelle udvikling. Dette 

gøres via Slagplan, som er Slagelse Kommunes digitale 

dokumentationsplatform. 

Tværprofessionelt samarbejde: 

Faggrupper som institutionen samarbejder med. 
Tale-høre konsulent, motorik konsulent, psykolog, socialrådgiver, 

tolkebistand, inklusionsvejledere, pædagogiske konsulenter 

Personalegruppens sammensætning: 6 pædagoger (inkl. Leder) 1 pædagogisk assistent, 1 medhjælper 

(tidsafgrænsede) 1virksomhedspraktikant (i perioder/mest i køkken) 1 PA-

praktikant.  

Praktikvejleders kvalifikationer: 

Hvis der er flere vejledere sættes antal ud for de forskellige 

kvalifikationer. Hvis der er en vejleder, sættes kryds ud for de 

forskellige kvalifikationer. 

Praktikvejleder kursus (2 dages kursus)       x 

Praktikvejlederuddannelse (6-8 ugers uddannelsesforløb på diplomniveau)       x 

Andet/andre uddannelser 
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Forbesøgets tilrettelæggelse: 

Hvorledes inddrager praktikstedet flg. i forbesøget? 

• 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 videns-, færdigheds og kompetencemål samt 

uddannelsesplan og formulering af læringsmål 

• Den studerendes mødeplan 

Den studerende ringer til børnehaven og aftaler forbesøg.Vejleder eller anden 

personale viser den studerende rundt i institutionen og præsenterer 

personalegruppen. Der aftales foreløbige mødetider/arbejdsplan – kan ændres 

undervejs, men den studerende følger som udgangspunkt vejleders skema. 

Der snakkes om gensidige forventninger til praktikken, samt udleveres 

velkomstmateriale til institutionen. Dialog om praktikbeskrivelse og 

uddannelsesplan tages på første vejledning, når den studerende er startet i 

praktik. Den studerende bliver tilknyttet den stue, hvor vejleder er, men vil 

også i praktikken blive introduceret til resten af huset. 

Planlægning af de første dage på praktikstedet: 

• Introduktion til institutionen, hverdagens organisering og 

stedets kultur. 

Den studerende bruger den første uge af praktikken til at lære børn, personale 

daglig struktur at kende. Den studerende følger vejleders skema, og deltager i 

personalets pauser. Den studerende tilbydes 1 times ugentlig vejledning. 

Organisering af kontakt til professionshøjskolen i forbindelse 

med: 

• praktikudtalelse 

• Afsluttende prøve 

Uddyb, hvordan praktikstedet forholder sig, hvis der er 

bekymring/problemer i praktikforløbet. 

Praktikudtalelse sendes til professionshøjskolen/studievejleder i 

overensstemmelse med gældende aftalte datoer. 

 

Praktikstedet vil altid være i dialog med den studerende om hvordan 

praktikken forløber, og ved bekymringer/problemer kontaktes 

proffessionshøjskolen i samarbejde med den studerende. 

Dato for sidste revidering: 11.10.2017 

 

 

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…… 

Færdighedsmål: Den studerende 
kan….. 

Hvordan afspejler videns- og færdighedsmålene sig i pædagogernes 

praksis? 

Hvilke læringsmuligheder tilbyder vi ift. videns- og færdighedsmålene? 

Hvordan understøtter vi den studerendes læring indenfor dette? 
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praktikstedets målgrupper samt 

praktikstedets pædagogiske og 

samfundsmæssige opgaver, 

anvende viden om praktikstedets 

samfundsmæssige 

opgaver i tilrettelæggelsen af det 

pædagogiske arbejde, 

Den pædagogiske praksis i huset afspejles gennem den struktur som er på hver 

enkelt stue, og fælles for hele huset. Vi har en tæt kontakt/samarbejde med de 

enkelte familier om barnet. Vi vidensdeler på tværs af stuerne, og laver 

udviklingsplaner for hvert enkelt barn, så vi hele tiden er bevidste om og kan 

arbejde med børnenes trivsel og udvikling. Denne viden videregives internt i 

huset  

og bruges til brobygning med skolen. Den studerende vil gennem deltagelse i det 

daglige arbejde, og gennem vejledning få redskaber til, at kunne omsætte 

teoretiske overvejelser til praksis. Der vil være mulighed for, at den studerende 

kan planlægge, gennemføre og evaluere pædagogiske aktiviteter ud fra dette. 

 

målsætning, tilrettelæggelse og 

organisering af pædagogisk 

praksis, herunder om pædagogiske 

metoders effekter, 

målsætte, tilrettelægge, gennemføre og 

evaluere pædagogisk praksis med 

inddragelse af viden om effekten af 

forskellige pædagogiske metoder, 

Den studerende vil gennem daglig vejledning/dialog, samt mere formelt til 

vejledningstimerne få en viden om hvordan, vi på børnene/familierne ser 

effekten af vores pædagogiske metoder. Vi evaluerer vores pædagogiske praksis 

løbende, og tilpasser den til den aktuelle børnegruppe – vi har en grundig viden, 

om hvad der virker og hvorfor, men tager også nye metoder i brug, når det giver 

mening for den pædagogiske praksis. 

evaluerings-, undersøgelses- og 

dokumentationsformer,  

dokumentere og evaluere egen deltagelse i 

pædagogisk praksis, herunder reflektere 

over kvaliteten i egne læreprocesser,  

Den studerende vil gennem vejlednings timerne og brug af egen portefolio 

kunne dokumentere den indsamlede viden i praktikken. Den studerendes 

deltagelse og læreprocesser evalueres fortløbende i vejledningstimerne 

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. 

Den studerende vil blive introduceret til husets Mad-og måltidspolitik. Den 

studerende vil dagligt deltage i måltiderne sammen med børn og personale. Den 

studerende vil sammen med personalet/vejleder deltage i dialoger om 

sundhedsfremmen i de daglige pædagogiske aktiviteter – herunder også krop- og 

bevægelse, inde – og udeklima, og vil have mulighed for, at bruge dette i egne 

tilrettelagte aktiviteter. 

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 vil som udgangspunkt følge vejleders skema, og kan forvente at arbejde indenfor tidsrummet 6.15-16.45. Den studerende 

vil følge personalet i huset, og kommer ikke til, at arbejde alene. Den studerende vil få mulighed for, at deltage i kommunikationsmøder, 

stue- samt personalemøde. 
Den studerendes placering på praktikstedet 

Tilknytning til gruppe/stue/afdeling. 
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Den studerende vil være tilknyttet Agurkestuen, som er en af modtagergrupperne, og den stue, hvor vejleder er på, men vil i praktikken også blive introduceret til de 

øvrige stuer. 

 
Organisering af praktikvejledning 

Hvordan er praktikvejledningen organiseret og tilrettelagt? 

Hvordan inddrages den studerendes portfolio? 
 

Den studerende tilbydes 1 times ugentlig vejledning. Den studerende skal være medvirkende til, at lave dagsorden til vejledning, så 

vejledningen bliver aktuel og relevant for den studerende. 

Den studerendes portfolio vil blive gennemgået og være til dialog mellem studerende og vejleder til alle vejledningstimer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studerendes læringsmål for 1. praktikperiode 

 
Studerendes navn:   Praktikvejleders navn: Kristina Dam 
Studerendes studienr:   Praktikvejleders mail: kdtho@slagelse.dk 
Studerendes klasse:   Praktiksted: Børnehaven Mariehønen 
Uddannelsessted:   Tlf. til praktikvejleder: 24945713 

 
Læringsmål 1 

Hvad: 

 

 

Hvorfor:                                                 

 

 
 

Hvordan (metoder): 

 

 

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

 
Læringsmål 2 

Hvad: 

 
 

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 3 

Hvad: 

 

 

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 4 

Hvad: 

 

 

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. 

 
 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


