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PRAKTIKBESKRIVELSE 

jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. 

Gældende fra 1. august 2014 

Beskrivelse af praktikstedet: 

Institutionens navn: 

Adresse: 

Postnr. og By: 

Tlf.nr.: 

Institutionens E-mail: 

Hjemmeside adr.:  

Institutionsleder: 

Kontaktperson for praktik i pæ-

dagoguddannelsen: 

Kommunal:  

Privat:  

Regional: 

Søhøjlandet, bestående af: 

A) Voel Børnehus                                 Antal Børn: 95, 3-6 år. Antal voksne: 16 

Sorringvej 24 

8600 Silkeborg 

Tlf.: 30 66 43 22 

Kontakt: Daglig leder, Lotte Hansen 

 

B) Sorring Børnehus                             Antal børn: 22, 0-3 år. 100 3-6 år. Voksne 20 

Skolebakken 13 d 

8600 Silkeborg 

Tlf.: 21 69 40 01 

Kontakt: Anette Kristensen, 2461 9310            Institutionleder Bente Randløv 

 

C) Gjern Børnehus                                Antal børn: 16, 0-3 år. 50, 3-6 år. Voksne: 12 

Søndergade 58 

8883 Gjern            

Tlf.: 20 11 26 72      

Kontakt: Daglig leder, Daniela Husum 

 

D) Troldbjerg Børnehus                          Antal børn: 50, 3-6 år. Voksne: 6 

Troldbjergvej 4 

8883 Gjern 

Tlf.: 20 14 30 75 

Kontakt: Daglig leder, Rikke Lalini Rasmussen 
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E) Resenbro Børnehus                             Antal børn: 60  3-6 år. Voksne 7 

Forårsvej 6 

8600 Silkeborg 

Tlf.: 23 48 80 49 

Kontant: Daglig leder, Hanne Henriksen  

Kommunal 

Institutionstype/  

foranstaltning 

a) Antal børn/unge /voksne 

b) Aldersgruppe  

c) Antal stuer / afdelinger 

d) Åbningstid 

a)  

Sorring: Børn: 122 Voksne: 22   

Voel: Børn: 95 Voksne:16 

Gjern (Sø): Børn:66 Voksne:12 

Resenbro: Børn: 60 Voksne: 7 

Gjern (skov) Børn: 50 Voksne:6 

b) Sorring: 0 – 6 år. Voel 3 – 6 år. Gjern 0 – 6 år. Resenbro 3 – 6 år 

c) Hvert hus har indtil flere stuer. 

d) Imellem 6.15 – 16.45 

Institutionens formål  

jf. lovgrundlag. 

Dagtilbudsloven fra 2007. Henvisning: 

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=182051  

 

§7. Børn i dagtilbud skal have et fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø, som fremmer deres 

trivsel, sundhed, udvikling og læring. 

Stk.2. Dagtilbud skal i samarbejde med forældrene give børn omsorg og understøtte det enkel-

te barns alsidige udvikling og selvværd samt bidrage til, at børn får en god og tryg opvækst. 

Stk.3. dagtilbud skal fremme børns læring og udvikling af kompetencer gennem oplevelser, leg 

og pædagogiske tilrettelagte aktiviteter, der giver børn mulighed for fordybelse, udforskning og 

erfaring. 

Stk.4. Dagtilbud skal give børn medbestemmelse, medansvar og forståelse for demografi. Dag-

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=182051
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tilbud skal som led heri bidrage til at udvikle børns selvstændighed, evner til at indgå i forplig-

tende fællesskaber og samhørighed med og integration i det danske samfund. 

Stk.5. Dagtilbud skal i samarbejde med forældre sikre en god overgang til skole ved at udvikle 

og understøtte grundlæggende kompetencer og lysten til at lære. Dagtilbud skal i samarbejde 

med skolerne skabe en sammenhængende overgang til skole og fritidstilbud. 

Se endvidere gerne i Dagtilbudsloven under § 8 – 10, som omhandler de pædagogiske lærer-

planer. 

Karakteristik af brugergrup-

pen: 

Beskrivelse af den / de aktuelle 

børne- / bruger/borgergruppe. 

Vores Børnehuse ligger alle i små lokalsamfund, med tilknytning til den lokale skole. Dette be-

tyder blandt andet, at vi har et tæt samarbejde imellem Børnehus og skole, hen over året. 

Da alle Børnehuse desuden ligger udenfor Silkeborg by, har vi alle let adgang til meget natur, 

fx både skov og søer. 

Da vi ligger i et lokalsamfund, betyder det også ofte, at mange forældre kender hinanden og 

der er tætte relationer i mange flader. 

To af vores Børnehuse har vuggestuer og to af husene er rene børnehaver. 

Vores brugergrupper har ikke så mange etniske danskere. Dog har vi også børn med særlige 

behov af forskellige karakterer.  

 

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) 

Vi arbejder ud fra Silkeborg kommunes Børne & Unge politik, som har Tønnesvang som bæren-

de afsæt. Derfor bliver den systemiske tænkning altid inddraget med en anderkende akse. 

Vi arbejder ud fra Silkeborg kommunes grundlæggende Værdisæt: 

- Kvalitet 

- Dialog 

- Dynamik 

- Sammenhæng 

Vi benytter Kommunes inklusions MindSet, som bærende søjle. 

I de forskellige Børnehuse bruger vi desuden forskellige værktøjer for, at sikre trivsel og læ-
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 ringsrum for det enkelte barn. Værktøjerne kan være: 

- SMTTE                      - Samling 

- LP Modellen               - ”Barnet i Centrum” 

- Fri for Mobberi           - Dialogisk læsning 

Ansatte  

(pædagogiske faggrupper, andre 

faggrupper) 

Sorring: Pædagoger & Medhjælpere & PA. Assistenter & Køkken & Hk 

Voel: Samme som ovenstående 

Gjern: ------- ” ------- 

Resenbro: ------- ” ------- 

Fælles: 1 inklusion pædagog, Administrations sekretær. 2 i Flex job. 2 i skånejob. 

Praktikker m.m.:  

- Folkeskolen                             - Job træning 

- Pau studerende                       - Flex 

- Pædagogstuderende  

Praktikvejlederens kvalifika-

tioner: 

 

 

 

 

 

Praktikvejlederen vil som udgangspunkt have mindst 5 års erfaring. 

Praktikvejlederen vil have vejlederkursus. 

Det kan forventes, at praktikvejlederen har et godt engagement i for hold til den studerende. 

Det kan forventes, at praktikvejlederen er i stand til at sætte relevante krav til den studerende. 

At den studerende bliver præsenteret for opdateret viden indenfor 0 -6 års området. 
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Tværprofessionelt samarbejde 

in- og eksternt:  

I alle Børnehuse arbejders der sammen med: 

- Den lokale skole 

- Den lokal dagplejer 

- Den lokale sundhedsplejer 

Når der er behov, arbejders der sammen med, sagsbehandlere, fysioterapeuter, psykologer, 

samt andre fagpersoner, som kan være aktuelle i forhold til det enkelte barn og opgaven om-

kring dette. 

Søhøjlandet har desuden en inklusions pædagog ansat, som arbejder rundt i alle Børnehusene. 

Særlige forhold omkring den 

studerendes ansættelse: 

Vi anser den studerende som værende på lige fod med resten af det fastansatte personale. 

Den studerende skal opfylde de almindelige krav, hhv. tavshedspligt, straffeattest m.m. 

Et nysgerrigt menneskesyn, hvor man er villig til at kigge undersøgende på egen praksis. 

At man indgår i fællesskabet og er indstillet på at løfte opgaverne, som viser sig. 

Se endvidere under vores job profiler via vores hjemmeside. 

Arbejdsforhold 

Forventes den studerende at ar-

bejde alene? 

Ved bekræftelse: hvor meget og 

hvordan? 

Det forventes, at den studerende kan arbejde alene, som minimum, i 3. praktik. Det vil dreje 

sig om ydertimerne, ved åbning og lukning af Børnehuset 

Muligvis kan en dygtig studerende i slutningen af 2. praktik også være alene. Dette vurderes 

individuelt. 

Øvrige oplysninger Der vil som udgangspunkt være vejledning en gang om ugen i en time. 
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Uddannelsesplan  
Praktikstedet skal jf. bekendtgørelsen §9 stk. 2 udfærdige Uddannelsesplan for de praktikperioder, praktikstedet kan modtage stu-

derende. 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 samar-

bejde 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  
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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 
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Uddannelsesplan 1. Praktik (Grundfagligheden) 

Kompetencemål: De studerende kan begrunde, tilrettelægge, gennemføre og evaluere pædagogiske aktiviteter gennem deltagelse 

i pædagogisk praksis på praktikstedet, herunder vurdere egne læreprocesser i praksis. 

Vidensmål: Den stu-

derende har viden om 

 

Færdighedsmål: Den studerende 

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 studerene? Og hvordan understøtter 

praktikstedet den studerendes læring indenfor dette?) 

praktikstedets mål-

grupper samt praktik-

stedets pædagogiske 

og samfundsmæssige 

opgaver, 

anvende viden om praktikstedets 

samfundsmæssige opgaver i tilret-

telæggelsen af det pædagogiske 

arbejde, 

Vi har mest almindelige danske børn, som bor i en families huse. 

Vi arbejder ud fra Silkeborg kommunes Børne & Unge politik. Vi har 

desuden et ”Værdisæt” med baggrund i kommunens værdier: Kvali-

tet – dialog – sammenhæng – dynamik. 

Vi benytter Silkeborg kommunes MindSet omkring inklusions arbej-
de. 

 

målsætning, tilrette-

læggelse og organise-

ring af pædagogisk 

praksis, herunder om 

pædagogiske metoders 

effekter, 

målsætte, tilrettelægge, gennemfø-

re og evaluere pædagogisk praksis 

med inddragelse af viden om effek-

ten af forskellige pædagogiske me-

toder, 

Ud over ovennævnte afsæt, benytter alle huse forskellige pædagogi-

ske modeller: 

- Lp Modellen 

- SMTTE Modellen                      Børnemiljø 

- Fri for mobberi 

- Fremtidens Dagtilbud 
- Dialogisk læsning 

Vi evaluerer og undersøger om det vi tro virker, nu også virker som 

vi tænkte, via disse værktøjer 
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evaluerings-, undersø-

gelses- og dokumenta-

tionsformer og 

dokumentere og evaluere egen 

deltagelse i pædagogisk praksis, 

herunder reflektere over kvaliteten 

i egne læreprocesser, og 

 

Se ovenstående 

 

såvel den sundheds-

mæssige som den 

dannelsesmæssige 

betydning af sunde 

madvaner, måltidskul-

tur, hygiejne og inde-

klima. 

anvende viden om sundhed og 

sundhedsfremme i tilrettelæggel-

sen af det pædagogiske arbejde. 

Vi er meget bevidste omkring kroppen betydning og brugen af 

samme. 

Derfor har vi ofte fokus på krop & bevægelse, samt musik & bevæ-
gelse. 

Vi har fuldkost ordning i Børnehusene og har imellem 30-60% økolo-

gi. 

Vi arbejder bevidst på at lære børn en alsidig madsmag. 

Vi har til tider ”Vaske hænder” kampagner.  

Vi har en struktur, som er tilpasset det enkelte barns behov. Eventu-
elt med faste spiseplader osv. 

 

Angivelse af rele-

vant litteratur:  

Generelt inden for vores Børnehuse, arbejder vi med: 

”Børnefællesskaber” af Charlotte Højholt. 

J. Tønnesvang: 

 Vitaliseringsmodellen – en introduktion 

http://klim.dk/files/assets/Smagsproever_mm/Vitalisering03.pdf 

 Kvalificeret selvbestemmelse 

http://pure.au.dk/portal/files/52357782/Kvalificeret_selvbestemmelse_Introduktion_T_nnesvang_H

edegaard.pdf 

http://klim.dk/files/assets/Smagsproever_mm/Vitalisering03.pdf
http://pure.au.dk/portal/files/52357782/Kvalificeret_selvbestemmelse_Introduktion_T_nnesvang_Hedegaard.pdf
http://pure.au.dk/portal/files/52357782/Kvalificeret_selvbestemmelse_Introduktion_T_nnesvang_Hedegaard.pdf
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”Aktionslæring i pædagogisk praksis” af Susanne Krogh & Søren Smidt 

”Pædagogen som leder af Børnegrupper og Læringsmiljø” af Dina D. D. Andersen 

 

Evaluering. Her for-

muleres hvordan den 

studerendes lærings-

udbytte evalueres ved 

2/3 af praktikperioden  

Der evalueres ud fra den studerendes portefolio: 

Vi forventer portefolioen indeholder: 

 Den studerenes arbejde ud fra mindst et af lærerplanstemaerne 

 Dagsordner og referater fra de ugentlige vejledningstimer 

 Dokumentation af deltagelse i dagligdagen på skrift – Logbog – og evt. fotos 

 Refleksioner over egen og andres praksis 

 Tanker om valøren i de forskellige pædagogiske værktøjer 

 Refleksioner om teori inden for egen praksis 

 

Organisering af vej-

ledning: 

a) Hvordan tilrettelæg-

ges uddannelsesforlø-

bet for den enkelte 

studerende?: 

b) Hvordan og hvornår 

afholdes vejledning? 

c) Hvordan inddrages 

den studerendes port-

folio i vejledningspro-

a) Den studerende: 

 Orienterer sig på hjemmesiden 

 Kommer på besøg 

 Får tilknyttet en fast vejleder 

 Får en arbejdsplan inden for åbningstiden 

 

b)           

 Én time pr. uge med den faste vejleder. Tidspunktet er individuelt og der er mulighed for 

gæste vejleder (anden pædagog fra Børnehuset med anden relevant erfaring), ved behov 

 Mulighed for vejledning i dagligdagen fra alle kollegaer i Børnehuset 

 

c)           

 De tanker og noter den studerende skriver i portefolioen, kan danne grundlag for dagsorden 



Pædagoguddannelsen   VIA University College  

Side 11 af 23 

 

cessen? til vejledning 

 Den studerende laver dagsorden og referat til vejledning og dette skal indgå i portefolioen 

Den studerendes 

arbejdsplan: 

Den studerende får udleveret en arbejdsplan på 32/37 timer pr. ugen, inden for Børnehusets åbningstid: kl 

6.15 – kl.16.45. 

Derudover forventer vi deltagelse ved ét aftenmøde om måneden. 

Organisering af kon-

takt til uddannelses-

institution 

(herunder en kort be-

skrivelse af hvordan 

institutionen forholder 

sig, hvis der er bekym-

ring / problemer i 

praktikforløbet) 

 Vejleder sparre med øvrige kollegaer i huset omkring bekymring angående praktikken 

 Vejleder og studerende har dialog omkring bekymring. Der besluttes i denne samtale om Professi-

ons Højskolen skal kontaktes. 

 Endvidere skal Professions Højskolen kontaktes, ved alvorlige bekymringer. 
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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 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: Den stu-

derende har viden om 

Færdighedsmål: Den studerende 

kan 

Hvilke muligheder for læring kan etableres gennem den dagli-

ge pædagogiske praksis og praktikvejledningen? 

(fx Hvordan arbejder praktikstedet med dette? hvilke læringsmulig-

heder tilbyder praktikstedet den studerene? Og hvordan understøtter 

praktikstedet den studerendes læring indenfor dette?) 

det 0-5 årige barns 

forudsætninger og ud-

viklingsmuligheder, 

herunder børn med 

særlige behov, 

tilrettelægge differentierede pæda-

gogiske aktiviteter gennem analyse 

af børns forudsætninger, interakti-

on og kommunikation, 

Den studerende vælger sammen med praktik vejleder et læringsfor-

løb, der giver maksimal læring for den studerende. 

Den studerende har mulighed for at arbejde med de forskellige pæ-

dagogiske værktøjer vi benytter os af herunder: 

- SMTTE                 - Relationsblomst 

- LP Modellen          - Tidlig opsporing 

- Venneskema        - Fri for mobbri 
- m.v. 

Den studerende planlægger og gennemfører pædagogiske forløb. 

Der skal være fokus på Silkeborg kommunes Børne & unge politik, 
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samt MindSet omkring inklusion i forbindelse med vejledningsti-

merne. 

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 ud-

foldelses- og deltagelsesmulighe-

der i fællesskabet, 

Der arbejdes også her efter ovenstående anvisninger ift. skabelse af 

nærværende relationer, samt at understøtte det enkelte barns udfol-

delses muligheder i forskellige fællesskaber. 

Der arbejdes med Lærerplanerne og der er fokus på inklusion. 

Der kan desuden inddrages, institutionens Værdifolder. 

dialog og professionel 

kommunikation, 

kommunikere nuanceret, præcist 

og forståeligt med børn, familier og 

kolleger, 

Den studerende deltager i planlagte og relevante arrangementer ge-

nerelt. 

Desuden vil der være fokus på den studerendes evne til at kommuni-

kere nuanceret med Husets forskellige grupper hhv.: 

Børn: dagligdag, samtaler, omsorg, samling, små gruppeforløb 

Familier: Aflevering & afhentning, forældresamtaler, forældrebreve, 

fødselsdage hvor forældre deltager 

Kolleger: Dagligt samarbejde, div. møder, sociale arrangementer 

 

leg, legeteorier og le-

gekulturer, 

rammesætte børns leg, Den studerende har mulighed for at: 

 Være sammen med børn i mindre grupper 

 Planlægge og gennemføre pædagogiske forløb med leg inde, 

ude, i små og store grupper 

kropslig, kreativ, mu-

sisk og æstetisk læring 

og udfoldelse i pæda-

gogisk praksis og 

målsætte, tilrettelægge og evalue-

re pædagogiske aktiviteter og ge-

nerelt motivere og understøtte 

børns leg og æstetiske, musiske og 

Den studerende har mulighed for at: 

 Gøre brug af alle vores pædagogiske værktøjer 

 Arbejde med børnene i større og mindre grupper 

 Deltage i ture ud af Huset 
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kropslige udfoldelse og  Bruge børnehusets mange faciliteter og materialer 

 Planlægge, deltage og udføre samlinger 

 Anvende Ipads med børnene 

 

omsorg, sundheds-

fremmende og fore-

byggende arbejde. 

tilrettelægge, gennemføre og eva-

luere indsatser for omsorg, sund-

hed og forebyggelse. 

Den studerende har mulighed for at: 

 Samvær og samtale med det enkelte barn i dagligdagen 

 Lære børn om de basale ting om sundhed fx håndvask – hoste 

– pudsenæse m.m. 

 Lave forløb om sundhedsfremme 

De voksne er gode rollemodeller omkring god madkultur. 

Vi har altid mulighed for tæt samarbejde med sundhedsplejen. 

Den studerende vil få mulighed for at lave forløb, samt evaluering, i 

dette område, hvis dette ønskes. 

Angivelse af rele-

vant litteratur:  

”Anderkendende følgeskaber” af Maja Hasselbo 

J. Tønnesvang: 

 Vitaliseringsmodellen – en introduktion 

http://klim.dk/files/assets/Smagsproever_mm/Vitalisering03.pdf 

 Kvalificeret selvbestemmelse 

http://pure.au.dk/portal/files/52357782/Kvalificeret_selvbestemmelse_Introduktion_T_nnesvang_H

edegaard.pdf 

Evaluering. Her for-

muleres hvordan den 

studerendes lærings-

udbytte evalueres ved 

Der evalueres ud fra den studerendes portefolio 

Vi forventer portefolioen indeholder: 

 Arbejdet ud fra Børnehusets lærerplaner 

http://klim.dk/files/assets/Smagsproever_mm/Vitalisering03.pdf
http://pure.au.dk/portal/files/52357782/Kvalificeret_selvbestemmelse_Introduktion_T_nnesvang_Hedegaard.pdf
http://pure.au.dk/portal/files/52357782/Kvalificeret_selvbestemmelse_Introduktion_T_nnesvang_Hedegaard.pdf
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2/3 af praktikperioden   Dagsordner og referater fra vejledningstimer 

 Logbog fra dagligdagen 

 Egne refleksioner fra egen praksis 

 Refleksioner over de pædagogiske værktøjer, som der er blevet stiftet kendskab med 

 Inddragelse og refleksion om teori 

Organisering af vej-

ledning: 

a) Hvordan tilrettelæg-

ges uddannelsesforlø-

bet for den enkelte 

studerende?: 

b) Hvordan og hvornår 

afholdes vejledning? 

c) Hvordan inddrages 

den studerendes port-

folio i vejledningspro-

cessen? 

a) Den studerende: 

 Orienterer sig på hjemmesiden 

 Kommer på forbesøg 

 Får tilknyttet en fast vejleder 

 Får en arbejdsplan med tider der er skiftende, dog inden for åbningstiden som er: 6.15 – 16.45 

b) 

 Én times vejledning med fast vejleder om ugen. Tidspunktet fastsættes af interessenter.  

 Der ville kunne inddrages en anden pædagog, som vejleder, hvis dette giver faglig mening. 

c) 

 De tanker og noter den studerende skriver i portefolioen, kan danne grundlag for dagsorden til vej-

ledningen 

 Den studerende laver dagsorden og referat til vejledning og dette skal indgå i potefolioen 

Institutionen som 

praktiksted: 

Er der særlige forvent-

ninger til den stude-

rendes forudsætnin-

ger? 

At den studerende har en interesse for børn i 0-6 års alderen. 

At den studerende evner, samt har forståelse for vigtigheden af, at kunne skabe relationer til børn, foræl-

dre og kollegaer, for der igennem at være medskaber ift. det gode samarbejde, som skal kvalificere kerne-

opgaven 
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Den studerendes 

arbejdsplan 

Inden for institutionernes åbningstid 6.15-16.45. Med en uge på 31,5 time. 

Den studerende vil ikke i starten af 2. praktik være alen i ydertimerne. 

Organisering af kon-

takt til uddannelses-

institution 

(herunder en kort be-

skrivelse af hvordan 

praktikstedet forholder 

sig, hvis der er bekym-

ring / problemer i 

praktikforløbet) 

 

 Vejleder sparre med øvrige kollegaer i huset omkring bekymring angående praktikken 

 Vejleder og studerende har dialog omkring bekymring. Der besluttes i denne samtale om Professi-

ons Højskolen skal kontaktes. 

 Endvidere skal Professions Højskolen kontaktes ved alvorlige bekymringer. 

 

 

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 stu-

derende har viden om 

Færdighedsmål: Den studerende kan Hvilke muligheder for læring kan etableres gennem den 

daglige pædagogiske praksis og praktikvejledningen? 
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(fx Hvordan arbejder praktikstedet med dette? hvilke læ-

ringsmuligheder tilbyder praktikstedet den studerene? Og 

hvordan understøtter praktikstedet den studerendes læring 

indenfor dette?) 

samfundsmæssige og 

institutionelle problem-

stillinger forbundet 

med pædagogisk ar-

bejde i dagtilbud, 

identificere, analysere og vurdere sam-

fundsmæssige rammer og institutionskul-

turens betydning for samarbejde, pæda-

gogisk udvikling og kvalitet, 

Søhøjlandet tilbyder den studerende læringsmuligheder, i for-

hold til at identificere, analysere og vurdere samfundsmæssi-

ge rammer og institutionskulturens betydning for samarbejde, 

pædagogisk udvikling og kvalitet. Dette gør vi blandt andet 

ved vores pædagogiske værktøjer, som fx tidlig opsporing, 

samt relations blomsten og venneskema. Ved brug af LP Mo-

dellen kommer de mere sociale, kulturelle strukturer også ofte 

frem. 

Vi er undersøgende i at kigge på egen praksis, blandt ved 

brug af refleksion & supervision. 

leg, bevægelse, natur- 

og kulturoplevelser, 

digitale medier samt 

skabende aktiviteters 

betydning for 0-5 åri-

ges dannelse, trivsel, 

læring og udvikling, 

udvikle det fysiske, psykiske, sociale og 

æstetiske børnemiljø, 

 

I Søhøjlandet arbejder vi med Fremtidens Dagtilbud, i et Års-

hjul. Herved sikres, at alle læringsflader bliver sat i spil. 

Desuden arbejder vi særskilt med både det fysiske & psykiske 

& æteriske Børnemiljø i alle vores Huse. 

forandringsprocesser 

og innovation, 

bidrage til udvikling af pædagogisk praksis 

gennem innovative og eksperimenterende 

tiltag, 

I Søhøjlandet bestræber vi os bevidst på, at være åbne for 

nye tiltag eller måder, at gøre tingene på. Vi skal gøre det der 

virker. 

I Søhøjlandet har vi vidensdeling på tværs af Husene, således 

at man kan erfaringsudveksle, samt få inspirere hinanden. 
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Som studerende ar man altid velkommen til, at tage nye initi-

ativer og den studerende kan forvente både sparring, samt 

støttet til et sådan projekt.  

inddragelse af børn og 

forældres perspektiv i 

udviklings- og foran-

dringsprocesser, 

inddrage børn og forældres ideer og krea-

tivitet som en del af pædagogiske udvik-

lings- og forandringsprocesser, 

Søhøjlandet har en velfungerende forældrebestyrelse og alle 

de enkelte huse har et Aktivitetsråd.  

Forældre er altid velkomne i det enkelte hus. Her både til nye 

tiltag, samt i inddragelse af dagligdagen. 

didaktiske og pædago-

giske metoder til ud-

vikling af pædagogisk 

praksis, herunder do-

kumentation og evalu-

ering, og 

sætte mål, anvende dokumentations- og 

evalueringsmetoder og udvikle viden gen-

nem deltagelse, systematisk erfaringsop-

samling og refleksion over pædagogisk 

praksis og 

Søhøjlandet arbejder med barnets udvikling ud fra barnets 

nærmeste Zone for udvikling. Vi bruger mange forskellige 

pædagogiske værktøjer, som alle mere eller mindre rummer 

målsætning og evaluering. 

Vi bruger: Lp Modellen, SMTTE, Venneskema, tidlig opsporing, 

relations blomst, Fri for Mobberi – mange af disse skemaer er 

fra DUCM. 

førstehjælp. udføre grundlæggende førstehjælp. Undervisning på studiedage 

Angivelse af rele-

vant litteratur:  

Generelt inden for vores Børnehuse, arbejder vi med: 

”Børnefællesskaber” af Charlotte Højholt. 

J. Tønnesvang: 

 Vitaliseringsmodellen – en introduktion 

http://klim.dk/files/assets/Smagsproever_mm/Vitalisering03.pdf 

 Kvalificeret selvbestemmelse 

http://pure.au.dk/portal/files/52357782/Kvalificeret_selvbestemmelse_Introduktion_T_nnesvang_H

edegaard.pdf 

http://klim.dk/files/assets/Smagsproever_mm/Vitalisering03.pdf
http://pure.au.dk/portal/files/52357782/Kvalificeret_selvbestemmelse_Introduktion_T_nnesvang_Hedegaard.pdf
http://pure.au.dk/portal/files/52357782/Kvalificeret_selvbestemmelse_Introduktion_T_nnesvang_Hedegaard.pdf


Pædagoguddannelsen   VIA University College  

Side 19 af 23 

 

”Aktionslæring i pædagogisk praksis” af Susanne Krogh & Søren Smidt 

”Pædagogen som leder af Børnegrupper og Læringsmiljø” af Dina D. D. Andersen 

”Anderkendende følgeskaber” af Maja Hasselbo 

Samt andre artikler, afsnit der kan være relevante og understøttende ift. den studerendes arbejdsportefo-

lio. 

Evaluering. Her for-

muleres hvordan den 

studerendes lærings-

udbytte evalueres ved 

2/3 af praktikperioden  

Der evalueres ud fra den studerendes portefolio 

Vi forventer portefolioen indeholder: 

 Arbejdet ud fra Børnehusets lærerplaner 

 Dagsordner og referater fra vejledningstimer 

 Logbog fra dagligdagen 

 Egne refleksioner fra egen praksis 

 Refleksioner over de pædagogiske værktøjer, som der er blevet stiftet kendskab med 

Inddragelse og refleksion om teori 

Organisering af vej-

ledning: 

a) Hvordan tilrette-

lægges uddannelses-

forløbet for den enkel-

te studerende?: 

b) Hvordan og hvornår 

afholdes vejledning? 

c) Hvordan inddrages 

den studerendes port-

a) Den studerende: 

 Orienterer sig på hjemmesiden 

 Kommer på forbesøg 

 Får tilknyttet en fast vejleder 

 Får en arbejdsplan med tider der er skiftende, dog inden for åbningtiden som er: 6.15 – 16.45 

b) 

 Én times vejledning med fast vejleder om ugen. Tidspunktet fastsættes af interessenter.  

 Der ville kunne inddrages en anden pædagog, som vejleder, hvis dette giver faglig mening. 

c) 
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folio i vejledningspro-

cessen? 

 De tanker og noter den studerende skriver i portefolioen, kan danne grundlag for dagsorden til vej-

ledningen 

Den studerende laver dagsorden og referat til vejledning og dette skal indgå i potefolioen 

Institutionen som 

praktiksted: 

Er der særlige forvent-

ninger til den stude-

rendes forudsætnin-

ger? 

At den studerende har en interesse for børn i 0 – 6 års alderen. 

At den studerende har forståelse for vigtigheden af at kunne skabe relationer til børn, forældre og kollega-

er, for derigennem at være medskabende ift. et godt samarbejde, som kvalificerer kerneopgaven. 

 

Den studerendes 

arbejdsplan: 

 

Inden for institutionens åbningstid: 6.15 – 16.45 

Desuden div. eftermiddags/aftenmøder. Fx Ligger P møderne fra kl. 17 – 20. 

 

Organisering af kon-

takt til uddannelses-

institution 

(herunder en kort be-

skrivelse af hvordan 

praktikstedet forholder 

sig, hvis der er bekym-

ring / problemer i 

praktikforløbet) 

 

 Vejleder sparre med øvrige kollegaer i huset omkring bekymring angående praktikken 

 Vejleder og studerende har dialog omkring bekymring. Der besluttes i denne samtale om Professi-

ons Højskolen skal kontaktes. 

 Endvidere skal Professions Højskolen kontaktes ved alvorlige bekymringer. 
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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 udviklingsmuligheder 

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 pæda-

gogisk praksis, 

pædagogens professionsfaglighed og professi-

onsetik, 

formidle etiske og handleorienterede overvejelser, der kvalificerer pædagogisk 

samspil, og demonstrere professionsfaglig dømmekraft, 

følgende forholds indflydelse på den valgte pro-

blemstilling: 

-Kulturelle og sociale. 

-Institutionelle og organisatoriske. 

-Historiske, samfundsmæssige og internationale, 

inddrage organisatoriske og samfundsmæssige forhold i perspektiveringen af 

den valgte problemstilling, 

nationale og internationale forsknings- og udvik-

lingsresultater af relevans for den valgte pro-

inddrage viden og forskning i en faglig argumentation, 
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blemstilling, 

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: 

Overordnet arbejdet Søhøjlandet med: 

 Fremtidens Dagtilbud 

 Børnefællesskaber 

 Særligt fokus på inklusion, samt IT 

 Fri for Mobberi 

Institutionens rammer for empiriindsamling: 

(Herunder tilladelser til f.eks. fotografering, videooptagelse mv.) 

Der skal indhentes skriftlig tilladelse fra forældre, hvis der bruges: Videokameraer, filmes med telefoner m.m. Det er institutionens 

udstyr der benyttes. 

Den studerede må ikke benytte egen telefon til, at tage foto eller filme med. 

Vi arbejder kritisk med analyse i mange af vores før nævnte pædagogiske modeller. 

Vi arbejder med Børnemiljø, hvor det er muligt at inddrage børnene i empiri. 

Vi bruger Rambøll til: Sprogvurdering, udviklingsbeskrivelse. Desuden bruger vi SPU. 

Kontaktperson for den studerende 

Se på første side. 
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