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Praktikstedsbeskrivelse 
Uddannelsesplaner 

 

 
Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog 

skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra  
1. august 2007. 

 
Skabelon til praktikstedsbeskrivelse er udarbejdet i et samarbejde mellem 

sekretariatet for praktikpladsforum i Region Midtjylland, Diakonhøjskolen og 
pædagoguddannelserne i VIA University College. 

 
Praktikstedsbeskrivelse og uddannelsesplanerne placeres på 

praktikinstitutionernes hjemmeside.  
Praktikstedsbeskrivelse og uddannelsesplanerne skal revideres hvert halve år. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 2 

Skema til 

ALMENE OPLYSNINGER OM PRAKTIKINSTUTIONEN 
 

Institutionstype/  

foranstaltning: 
Antal børn / unge / voksne 

Antal stuer / afdelinger 
 

Daginstitutionen ”På Toppen”, Hvinningdal består af 4 Børnehuse 
• Børnehuset Regnbuen 
• Hvinningdal Børnehus 
• Kærsgård Børnehus 
• Børnehuset Bakkebo 

 
Alle fire børnehuse, er integreret vuggestue/ børnehave 

Ansatte:  

(pædagogiske faggrupper, andre 
faggrupper) 

 

Vi er ca. 75 ansatte. Personalegruppen består af: 

• Pædagoger 
• Medhjælpere 
• 4 Køkkenansvarlige 
• En inklusions pædagog 
• 3 daglig ledere 
• En Institutionsleder (som også er daglig leder) 

Praktikvejlederens 
kvalifikationer: 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Vejledernes navn(e) 
 

 
 

Kontaktperson(er) for 
praktikuddannelsen 

 

 

Udfyldes af institutionen (Klik på firkanten og sæt x eller 
antal hvis der er flere vejledere, med forskellige 
kvalifikationer) 

 
Pædagoguddannelse: 
 
Praktikvejlederuddannelse  
Med eksamen på PD niveau 
 

Praktikvejlederuddannelse 
Med eksamen på kursist niveau 
 
Praktikvejlederkursus  

(3 dages kursus) 
 
Diplomuddannelse  

 
Andet/ andre uddannelser: 
 
Hvilke: 
 
 
Navne: 

Alle pædagoger kan i princippet være vejledere for 
pædagogstuderende. 
Den studerende kommer i det børnehus/ den gruppe, hvor 
der er behov for ekstra ressourcer 
 
 

Navne: 

 
Villy Bak Sørensen, Institutionsleder/ dagligl. Hv.børnehus 
Ulla Thomsen, dagligleder i Børnehuset Regnbuen 
Helle Bak Jensen, dagligleder i Kærsgård Børnehus 
Mette Kjærsgaard, daglig leder i Børnehuset Bakkebo 
 

 
 
 
 

x 

 

 

 

 

x 
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Formål:  
jf. lovgrundlag. 

 

Dagtilbudsloven. 
 
 

Karakteristik af 

brugergruppen: 

Beskrivelse af den / de aktuelle 
børne- / brugergruppe. 

 

Daginstitutionen ”På Toppen” ligger i et villaområde, bestående af 
både nybyggede og ældre boliger. Der er også almennyttige 
boliger i området. 

 

Arbejdsmetoder: 

Beskrivelse af institutionens 

foretrukne pædagogiske 
metoder og begrundelser  

herfor 
 

Vi arbejder ud fra Silkeborg kommunes børn og ungepolitik, 
lærings- og trivsels politikken samt mindsettet for inklusion. (se 
mere herom på hjemmesiden) 
 
Vi er en værdibaseret organisation, og har valgt at ligge særlig 
vægt på værdierne: Glæde, Udvikling og Fællesskab. 
Værdierne ligger rammen om den daglige pædagogiske praksis. 
 
Vi er 4 børnehuse der har forskellige strukturer og 
personalesammensætninger. Derfor er vores pædagogiske praksis 
forskellige fra hus til hus. Se nærmere herom på hjemmesiden. 

Tværprofessionelt: 

samarbejde:  
Faggrupper som institutionen 

samarbejder med. 
 

Vi samarbejder med PPR: Talepædagog, skolepsykolog, 
familierådgivere, vejledningspædagoger, fysioterapeuter samt de 
sundhedsplejersker der hører til vores område. 
 
Med de lokale skoler 
Dagplejerne i området. 

Arbejdsforhold: 

Forventes den studerende at 
arbejde alene? 

Ved bekræftelse: hvor meget og 
hvordan? 

 

Den studerende indgår i normeringen på lige fod med det øvrige 
personale. Det forventes dog ikke, at den studerende er alene på 
arbejdspladsen, der vil altid være fastansat personale til stede.  
Det forventes at den studerende selv kan igangsætte 
pædagogiske aktiviteter, med en passende gruppe børn.  

 

 

Øvrige oplysninger:  
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Uddannelsesplan for de 3 praktikperioder 

 
Praktikstedet skal jf. bekendtgørelsen § 14.stk. 2 formulerer en 

uddannelsesplan for de 3 praktikperioder i overensstemmelse med bilag 7 og 8 
i bekendtgørelsen. 

Bilag 7 indeholder dels faglige kompetencemål og dels centrale kundskabs 
og færdighedsområder (CKF’ere), som de studerende skal leve op til i de 3 

praktikperioder.  

De faglige kompetencemål er det, som den studerende skal kunne, når 
praktikperioden er afsluttet. CKF’erne indeholder områder, som de studerende 

skal opnå indsigt i og erhverve sig færdigheder indenfor i løbet af de 3 
praktikperioder. Til hver periode er knyttet et særligt fokusområde, der 

medvirker til at synliggøre progressionen i praktikuddannelsen. 
 

 
Uddannelsesplan  

 
 

1. Praktikperiode ”Den pædagogiske relation” 

(1. semester) 

Faglige Kompetencemål for 1. 
praktikperiode jf. bilag 7: 

 
 

Målet for 1. praktikperiode er, at 
den studerende kan 

a) indgå i praktikstedets daglige 
pædagogiske praksis, 

b) indgå i og udvikle betydende 
relationer og støtte andres 

evne til etablering af 
relationer, 

c) deltage i planlægning, 
gennemførelse og evaluering 

af pædagogiske processer, 

d) opsamle og reflektere over 
erfaringer fra praksis, 

e) begrunde og forholde sig 
etisk og kritisk reflekterende 

til egen praksis og 
f) demonstrere personlig 

indsigt om egne 
relationsmæssige 

forudsætninger og sociale 
færdigheder. 

 
Hvordan skabes mulighed og rammer for, at den studerende 
kan arbejde med kompetencemålene? 
Den studerende bliver en del af den pædagogiske praksis, og 
fasttilknyttet en bestemt børnegruppe samt en vejleder. Her 
vil den studerende få indsigt i personalesamarbejde samt 
samarbejde med familien. 
Det er også vigtigt at kunne reflektere over sin egen 
pædagogiske rolle, og hvilken betydning en god relation har 
for at kunne lykkedes i arbejdet omkring det enkelte barn, 
og børnegruppen. 
Der afholdes vejledning en gang om ugen, mellem den 
studerende og vejlederen. Der er et gensidigt ansvar for at 
være forberedte, og aftale indhold. Den studerende skriver 
dagsorden samt referat.  
Den studerende opfordres til at skrive dagbog i 
praktikperioden. Hvad undres du over? Tanker om ting der 
virker godt, mindre godt? Refleksioner over egne og andres 
praksis? 
Den endelige vurdering af den studerende, laves af 
vejlederen ud fra de af seminariet udstukne forventninger og 
krav. 
 

 
Hvilke indikatorer er der på, at den studerende lever op til 
kompetencemålene i praktikinstitutionen? 

• Vi ser den studerende er engageret i arbejdet med 
og omkring børnene 

• Vi ser den studerende er refleksiv over egen praksis 
• Vi ser at den studerende tager ansvar og initiativ, 

igangsætter aktiviteter. 
• Vi ser at den studerende er opmærksom på 

relationers betydning. 
• Vi ser den studerende er forberedt til vejledning, og 

selv kommer med ideer til indhold. 
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Centrale Kundskabs- og 
Færdighedsområder fælles for 

de tre praktikperioder 
jf. bilag 7: 

 
Fælles for de tre praktikperioder: 

a) Praktikstedets pædagogiske 
og samfundsmæssige opgave 

og funktion, mål og 
pædagogiske praksis. 

 
F.eks. Hvad er kendetegnende for 

praktikinstitutionens opgave, funktion og mål og 
hvordan kommer det til udtryk i den pædagogiske 
praksis? 

 

b) Kulturelle og 

samfundsmæssige vilkårs 
betydning for pædagogisk 

praksis. 
 
F.eks. Hvordan påvirker de samfundsmæssige og 
kulturelle vilkår den daglige pædagogiske praksis? 
Hvordan håndteres den stigende grad af 
individualisering? 
Hvordan finder I styrken i den stigende grad af 
individualisering? 

  

c) Praktikstedets målgruppe(r) 
og dennes (disses) behov, 

livskvalitet, udvikling og 

læring. 
 
F.eks. Hvordan arbejder praktikinstitutionen med 
målgruppens behov, livskvalitet, udvikling og læring, 
og hvordan kommer det konkret til udtryk i den 
pædagogiske praksis? 

 

d) Etik, værdier og 

menneskesyn. 
 
F.eks. Hvordan arbejdes der med ovenstående 
begreber i institutionen og hvilken indflydelse har det 
på den daglige pædagogiske praksis? 

 

e) Deltagelse, systematisk 
erfaringsopsamling og 

refleksion med henblik på 
dokumentation og udvikling 

af pædagogisk praksis. 
 
F.eks. Hvordan arbejder institutionen med 
systematisk erfaringsopsamling? Hvilke metoder 
anvendes? F.eks. Iagttagelse, observation, 
praksisfortællinger. 

Udfyldes af institutionen 
 

a) Vores mål er at tilbyde et lærings miljø, hvor der er 
plads til glæde, udvikling og fællesskab. Disse tre 
værdier skal gerne støtte barnets udvikling frem til 
at blive et livsdueligt individ. (se mere om vores 
værdier på hjemmesiden) Vi arbejder ud fra et 
anerkendende menneskesyn, hvor der er plads til 
mangfoldighed og hvor der bliver lyttet til hvad 
børnene er optagede af. 

b) Børn er i dag som oftest vant til at være i centrum i 
familien. Vi tænker at det i høj grad er vores 
opgave, at få dem til at indgå ligeværdigt, i større 
fællesskaber, at lære at vente på tur, og give plads 
til andre. At kunne lytte, og turde ytre sig i større 
forsamlinger. At være medbestemmende og indgå i 
demokratiske løsninger.  

c) Vi arbejder dels ud fra Silkeborg kommunes børn og 
unge politik, lærings- og trivsels- politikken samt 
mindsættet for inklusion. Disse politikker ligger 
vægt på den anerkendende tilgang, de gode 
relationer, læringsrum samt at kunne rumme alle 
børn som dem de er. Vi arbejder målrettet ud fra 
den ny styrkede læreplan, samt de 6 
læreplanstemaer, der altid er i spil i de aktiviteter 
og projekter vi har igangsat i husene. 

d) Vi har et holistisk menneskesyn. Vi arbejder med 
den anerkendende tilgang, og med relationer. Det 
er aldrig barnet der er problemet,……men problemet 
der er problemet! Vi er optagede af hvordan vi han 
bruge relationer og positioner som pædagogisk 
virkemiddel. Ud over kommunens værdisæt, 
arbejder vi med værdierne Glæde, udvikling og 
fællesskab. Værdierne lægger rammen omkring 
vores arbejde omkring børnene. Der er dog stor 
forskel på hvordan vi udfører vores pædagogiske 
praksis, idet vi alle er forskellige individer, og 
husene har forskellige pædagogiske prioriteringer.  

e) Det pædagogfaglige personale deler viden og 
sparrer med hinanden. Der laves 
praksisfortællinger, SMTTE og LP modeller. Vi 
dokumenterer på mange måder, gerne som opslag 
hvor børnene har være med til at lave 
dokumentationen, men også i skrift lavet af det 
pædagogiske personale. Endvidere trivlsesvurderes 
alle børn 2 gange om året, så der sikres systematik 
omkring dette. Herefter afholdes der fokusmøder 
omkring de børn, der skal have ekstra 
opmærksomhed dem kommende periode. 
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Centrale Kundskabs- og 
Færdighedsområder for 1. 

praktikperiode,  
jf. bilag 7: 

 
1. praktikperiode: Den 

pædagogiske relation: 
a) Samspil og relationer mellem 

deltagerne i den 
pædagogiske proces. 

 
F.eks. Hvordan arbejder praktikinstitutionen med 
samspil og relationer mellem deltagerne? Arbejdes 
der med bestemte forståelser og metoder? 

 
b) Samspilsprocessers 

betydning for den enkeltes 

livskvalitet og udvikling, 
herunder egen indflydelse på 

og betydning for relationen. 
 
F.eks. Hvilken betydning har relation og samspillet 
mellem pædagog og bruger for brugergruppens 
livskvalitet og udvikling? 

 

c) Kommunikation, samspil og 

konflikter i relationer. 
 
F.eks. Hvordan arbejdes der i institutionen med 
kommunikation, samspil og konflikter? Hvilket syn er 
der på konflikter, og hvilken betydning har det for 
relationen og kommunikationen mellem pædagog og 
bruger? 
 

d) Magt og etik i relationer. 

 
F.eks. Hvilke etiske udfordringer ses i det  
pædagogiske arbejde? Hvilket syn og forståelse om 
magt i relationen har institutionen, og hvordan 
kommer det til udtryk i den daglige pædagogiske 
praksis?  

 

Udfyldes af institutionen 
 

Vi arbejder med anerkendelse, inklusion og 
rummelighed. Vi er bevidste om relationers 
betydning i det pædagogiske arbejde, at det kan 
give mening at flytte fokus fra det der ikke 
fungerer til det der fungerer, og bygge videre 
herfra! 
 
Konflikter er en naturlig del af livet. Børnene skal 
lære at håndtere dem med støtte fra 
anerkendende voksne.  
 
Børnene skal have medindflydelse på egne 
hverdage, men samtidig også lære at honorere 
krav.  
 
De voksne er bevidste om deres egen rolles 
betydning og om hvilken indflydelse de har på 
børnene. 
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Institutionen som praktiksted: 
 

Er der særlige forhold på 
institutionen, som den studerende 

skal være opmærksom på? 
 

Er der særlige møder, aktiviteter og 
arrangementer, som den 

studerende skal deltage i? 
 

 
Andet: 

 
 

Den studerendes arbejdsplan: 

 

Udfyldes af institutionen 

 
Vi forventer at den studerende deltager 

engageret i hverdagene og er fleksibel 
og omstillingsklar. 

 
Den studerende deltager i 

personalemøder, teammøder og andre 
møder der måtte være relevante. 

 
 

Den studerende får en mødeplan ca. 14 
dage før praktikkens start. 

 
Mødetiderne vil være fordelt, så der 

både er åbnere og lukkevagter. 

 

Angivelse af relevant litteratur: 
 

Aftales mellem den studerende og vejlederen 

 

Organisering af 

praktikvejledning: 
Hvordan og hvornår gives der 

vejledning? 

Den studerende får en times vejledning om ugen. Som 
udgangspunkt er det vejlederen der deltager, men der kan 
bruges andre personer med specielle kompetencer hvis dette 
giver mening i forhold til praktikken 

Organisering af kontakt til 
uddannelsesinstitution: 

(herunder en kort beskrivelse af 
hvordan institutionen forholder sig, 

hvis der er bekymring / problemer i 
praktikforløbet) 

Den studerende får tildelt en vejleder, når praktikpladserne 
fordeles. Indtil da er det den pågældende dagligleder der 
står for kontakten. 
 
Hvis der opstår bekymringer vil vejlederen i første omgang 
samtale med den studerende herom. Dette skrives til 
referat. Hvis bekymringen fortsætter vil dagligleder og 
seminaret blive inddraget 
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Uddannelsesplan for de 3 praktikperioder 

 
Praktikstedet skal jf. bekendtgørelsen § 14.stk. 2 formulerer en 

uddannelsesplan for de 3 praktikperioder i overensstemmelse med bilag 7 og 8 
i bekendtgørelsen. 

Bilag 7 indeholder dels faglige kompetencemål og dels centrale kundskabs 
og færdighedsområder (CKF’ere), som de studerende skal leve op til i de 3 

praktikperioder.  

a) De faglige kompetencemål er det, som den studerende skal kunne, når 
praktikperioden er afsluttet. CKF’erne indeholder områder, som de 

studerende skal opnå indsigt i og erhverve sig færdigheder indenfor i 
løbet af de 3 praktikperioder. Til hver periode er knyttet et særligt 

fokusområde, der medvirker til at synliggøre progressionen i 
praktikuddannelsen. 

 
 

Uddannelsesplan 
 

2. Praktikperiode ”Den pædagogiske institution” 

(3. semester) 

Faglige kompetencemål for 2. 
praktikperiode, jf. bilag 7: 

 
 

Målet for 2. praktikperiode er, at 
den studerende kan 

a) indgå i og bidrage til 

tilrettelæggelsen og 
organiseringen af det daglige 

pædagogiske arbejde, 
b) deltage i udviklings- og 

forandringsprocesser, 

c) planlægge, gennemføre, 
dokumentere og evaluere 

pædagogiske processer, 
d) dokumentere og formidle 

pædagogisk praksis og 
e) begrunde og forholde sig 

etisk og kritisk reflekterende 
til egen og praktikstedets 

praksis. 
 

Udfyldes af institutionen 
 
Hvordan skabes mulighed og rammer for, at den studerende 
kan arbejde med kompetencemålene? 
 
Hvilke indikatorer er der på, at den studerende lever op til 
kompetencemålene i praktikinstitutionen? 

a) Den studerende er aktiv i planlægningen 

og udførelsen af de pædagogiske 

aktiviteter. Der sættes struktur og mål 

fremadrettet, ud fra de læreplanstemaer 

der arbejdes med. 
b) Den studerende kommer med ideer og 

medtages på demokratiskvis i de 

processer der igangsættes. Det er vigtigt 

at kunne se muligheder, og finde 

løsninger på de udfordringer der opstår 
c) Den studerende fører dagbog, og er 

refleksiv over egen praksis. Pædagogiske 

aktiviteter beskrives i en SMTTE model, 

og evalueres efterfølgende på et 

vejledningsmøde. 
d) Dokumentation på flere niveauer. Fagligt 

for sig selv og kolleger, sammen med 

børnene og for forældrene (f.eks. på 

hjemmesiden) 
e) At kunne reflektere over egen praksis, 

hvad der fungerer, hvad der kan 

udvikles. At turde stille spørgsmål til den 

praksis der ses i huset,…….forholde sig 

kritisk hertil, og være bevidst om de 

pædagogiske valg. 
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Centrale Kundskabs- og 
Færdighedsområder for 2. 

praktikperiode, jf. bilag 7: (se 
også de fælles CKF’er for alle 3 

praktikperioder under 
praktikperiode 1). 

 
 

2. praktikperiode: Den 
pædagogiske institution: 

 
a) Pædagogisk praksis som 

samfundsmæssig institution 
og offentligt anliggende. 

 
F.eks. Hvilken betydning har det for brugerne og 
personalet, at institutionen er et offentligt anliggende, 
og hvordan påvirker det det pædagogiske arbejde i 

institutionen?  

  

b) Institutionel omsorg, 

opdragelse og udvikling. 
 
F.eks. Hvordan kommer ovenstående begreber til 
udtryk i den pædagogiske praksis? Hvor ligger 
udfordringerne i forhold til håndtering af begreberne? 

 

c) Institutionaliseringens 

betydning for brugere og 
udøvere af pædagogisk 

praksis i lyset af de kulturelle 
og samfundsmæssige vilkår. 

 
F.eks. Hvordan påvirker de kulturelle og 
samfundsmæssige vilkår institutionen, og hvordan 
påvirker det brugere og udøvere af den pædagogiske 
praksis?  
 

d) Praktikstedets organisation, 
kultur og ledelse. 

 

F.eks. Hvordan organiseres det pædagogiske arbejde 
i institutionen? 
Hvad kendetegner kulturen i institutionen? 
Hvordan arbejdes der med ledelse i institutionen? 

  

e) Internt og eksternt samarbejde. 

 
F.eks. Hvad kendetegner det interne samarbejde i 
institutionen? Hvilken indflydelse har samarbejdet for 
brugergruppen? 
Hvem samarbejdes der med eksternt? 
Hvad kendetegner det eksterne samarbejde? 
Hvilken indflydelse har det for udførelsen af det 
pædagogiske arbejde? 

Se under 1. praktikperiode 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) Kendskab til læreplaner samt de kommunale 
politikker der vedrører vores arbejde. Der er et tæt 
tværfagligt samarbejde i kommunen, der gerne skal 
bidrage til barnets trivsel og udvikling 

b) At være en del af et større fællesskab er anderledes 
end at være en del af en familie. Her er der andre 

sociale spilleregler der gør sig gældende. Børnene 
er en del af demokratiske processer, må lære at 
vente på tur, og indgå i de strukturer der må være 
for at få hverdagene til at fungere. Børnene skal 
lære at have respekt for hinandens forskelligheder, 
og lære at indgå i sociale relationer på kryds og 
tværs af alder. Konflikter er en del af livet, børnene 
må udvikle måder at håndtere dem på, med støtte 
fra anerkendende voksne. 

c) ?? 
d) Der arbejdes i selvstyrende teams. Institutionens 

Vision, mål og værdier lægger rammen om den 
pædagogiske praksis, og personalet har stor 
indflydelse på hverdagenes gang og indhold ud fra 
disse rammer. Der er i alle huse en dagligleder, der 
er ansvarlig for den pædagogiske ledelse. Den 
daglige leder refererer til institutionslederen, der 
ingen refererer til børn og familieafdelingen. Se 
organisationsdiagram på kommunens hjemmeside. 

e) På Toppen, består af fire integrerede vuggestuer/ 
børnehaver. Ud over det samarbejde der er i de 
enkelte huse, samarbejdes der også på tværs af 
Børnehusene. Det kan f.eks. være om 
”skolestarterne” Mediepædagogik eller andre 
relevante emner. Der holdes jævnligt fælles møder 
hvor alle tre enheder mødes.  
Eksternt samarbejdes der med PPR, og andre 
relevante samarbejdspartnere.  
Samarbejde med de lokale skoler 

 
 



 10 

 
f) Magt og etik i den 

institutionelle ramme.  
 
F.eks. Hvilken indflydelse har det for relationen 
mellem bruger og pædagogisk personale, at magten 
foregår i en institutionel ramme? Hvilke etiske 
overvejelser gøres i den forbindelse?  

 

Institutionen som praktiksted: 

 
Er der særlige forhold på 

institutionen, som den studerende 
skal være opmærksom på? 

 
 

Er der særlige møder, aktiviteter og 
arrangementer, som den 

studerende skal deltage i? 
 

Andet: 

 
Den studerendes arbejdsplan: 

 

Udfyldes af institutionen 

Vi forventer at den studerende deltager 

engageret i hverdagene og er fleksibel 
og omstillingsklar. 

 
Den studerende deltager i 

personalemøder, teammøder og andre 
møder der måtte være relevante. 

 
 

Den studerende får en mødeplan ca. 14 
dage før praktikkens start. 

 

 
 

 
 

Angivelse af relevant litteratur: 

 

Aftales mellem den studerende og vejlederen 

 

Organisering af 

praktikvejledning: 
Hvordan og hvornår gives der 

vejledning? 

Den studerende får en times vejledning om ugen. Som 
udgangspunkt er det vejlederen der deltager, men der kan 
bruges andre personer med specielle kompetencer hvis dette 
giver mening i forhold til praktikken 
 

 

 
 

Organisering af kontakt til 
uddannelsesinstitution: 

(herunder en kort beskrivelse af 

hvordan institutionen forholder sig, 
hvis der er bekymring / problemer i 

praktikforløbet) 

Den studerende får tildelt en vejleder, når praktikpladserne 
fordeles. Indtil da, er det den pågældende dagligleder der 
står for kontakten. 
 
Hvis der opstår bekymringer vil vejlederen i første omgang 

samtale med den studerende herom. Dette skrives til 
referat. Hvis bekymringen fortsætter vil dagligleder og 
seminaret blive inddraget 
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Uddannelsesplan for de 3 praktikperioder 

 
Praktikstedet skal jf. bekendtgørelsen § 14.stk. 2 formulerer en 

uddannelsesplan for de 3 praktikperioder i overensstemmelse med bilag 7 og 8 
i bekendtgørelsen. 

Bilag 7 indeholder dels faglige kompetencemål og dels centrale kundskabs 
og færdighedsområder (CKF’ere), som de studerende skal leve op til i de 3 

praktikperioder.  

De faglige kompetencemål er det, som den studerende skal kunne, når 
praktikperioden er afsluttet. CKF’erne indeholder områder, som de studerende 

skal opnå indsigt i og erhverve sig færdigheder indenfor i løbet af de 3 
praktikperioder. Til hver periode er knyttet et særligt fokusområde, der 

medvirker til at synliggøre progressionen i praktikuddannelsen. 
 

Uddannelsesplan for Specialiseringspraktikken 
 

3. Praktikperiode ”Den pædagogiske profession” og ”Specialisering” 

(6. semester) 

 
Den studerende skal i den tredje praktikperiode arbejde med et af 

nedenstående specialiseringsområder. På følgende blanket beskriver 
institutionen konkrete specialiseringsmuligheder. For at udbyde en 

specialisering skal institutionen kunne vejlede i de gældende CKF’er og have 

den gældende brugergruppe repræsenteret i institutionen. 
 

Specialiseringsområder: 
Hvilke(n) specialiseringsområde(r) findes i jeres institution? 
                                                                          (Klik på firkanten og sæt x) 

 
 

Børn og unge  

 
Mennesker med nedsat funktionsevne  

 
Mennesker med sociale problemer 

 
Linjefagsområder: 

Hvilke linjefagsområder er der i særlig grad fokus på i institutionen?: 
Prioriter med 1,2,3 hvis det er muligt.  

 
 
                                           (Klik på firkanten og skriv 1,2 og 3) 
Vi arbejder med alle temaerne, da de jo alle er en del af læreplanstemaerne!  Den studerende vil et vis omfang selv 
kunne være med til at beslutte hvilket linjefag der skal være i fokus, ud fra de aktiviteter der igangsættes under 
praktikperioden 

 

Sundhed, krop og bevægelse:   
 

x 
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Udtryk, musik og drama: 

 
Værksted, natur og teknik: 

 

 

Faglige kompetencemål for 3. 

praktikperiode jf. bilag 7: 
 

 
Målet for 3. praktikperiode er, at 

den studerende kan 
a) beherske den pædagogiske 

praksis og bidrage til 
udvikling og fornyelse af den 

pædagogiske profession, 
b) yde en målrettet indsats i 

forhold til en valgt 

målgruppes behov, 
c) redegøre for, hvordan 

teoretisk og praktisk viden 
om en målgruppe kan 

kvalificere grundlaget for 
pædagogisk virksomhed 

generelt, 
d) skabe viden gennem 

deltagelse i, analyse af og 
refleksion over praksis på 

baggrund af 
(videnskabs)teoretiske 

forudsætninger og metodiske 
færdigheder og 

e) redegøre for egen 

professionsidentitet og 
forholde sig til professionens 

handlegrundlag og udvikling. 
 

 

a) Den studerende arbejder selvstændigt. 

Har overblik og tager ansvar for 

børnegruppen. Kan reflektere over 

egen faglighed, og bidrage med nye 

ideer og tanker til den fælles 

pædagogiske hverdag. 

b) At den studerende kan strukturere sig, 

og selvstændigt kan lave en målrettet 

indsats omkring en bestemt 

børnegruppe, eller et enkelt barn. Her 

udarbejdes der en handleplan gerne i 

en SMTTE-model. 

c) Vi ser at den studerende kan omsætte 

teori til praksis,…… i form af 

pædagogiske tiltag og handlinger. Og 

at den studerende har gjort sig tanker 

om de valg/ fravalg, han/ hun træffer. 

d) Den studerende evaluerer egen 

pædagogisk indsats.(gerne sammen 

med vejlederen) Hvad gik godt, mindre 

godt? Kan det forklares ud fra et 

teoretisk grundlag? 

e) Den studerende forholder sig til egen 

praksis, med begrundelse i eget 

menneskesyn og teoretiske 

forholdemåder. 
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Faglige kompetencemål for 

specialiseringen jf. bilag 8: 
 
Målet for specialiseringen er, at den 

færdiguddannede kan 

a) anvende viden og indsigt i 
det specifikke arbejde med 

brugergruppen, 

b) opstille fagligt begrundede 
pædagogiske mål ud fra en 

forståelse af brugernes 
perspektiver og 

handlemuligheder, 
c) reflektere kritisk over 

pædagogiske tænkemåder og 
handlemuligheder ud fra 

teori, forskning og 
praksisforståelser inden for 

det valgte 
specialiseringsområde og 

d) udmønte 
professionsforståelse og 

professionsetik inden for det 

valgte specialiseringsområde. 
 

Udfyldes af institutionen 
 
Hvordan skabes mulighed og rammer for, at den studerende 
kan arbejde med kompetencemålene? 
 
Hvilke indikatorer er der på, at den studerende lever op til 
kompetencemålene i praktikinstitutionen? 

 
• Vi tilbyder indsigt barnets generelle normale 

udvikling. Til tider kan vi have børn der på den ene 
eller anden måde falder uden for denne kategori, og 
den studerende kan se hvordan en sådan situation 
kan håndteres i praksis.  

• Der er mulighed for at den studerende kan fordybe 
sig i den specialisering den studerende er optaget 
af. Ex. Motorik, sprog, natur eller lign. I det omfang 
det kan tilpasses hverdagen. 

• At den studerende formår at koble den teoretiske 
viden med praksis. Og fagligt kan begrunde 
metodevalg ud fra dette. 

• At den studerende er bevidst om at der er mange 
måder at anskue den pædagogiske praksis på. Og 
kan beskrive hvordan praksis ville være indenfor de 
forskellige teorier. Den studerende er bevidst om 
eget teoretisk valg…..og hermed også fravalg. 

• At den studerende udviser kompetencer til at kunne 
håndtere sit specialiseringsområde på en faglig 
ansvarlig måde. 

• At den studerende åbent reflekterer over det øvrige 
personales faglighed, og kan/ tør stille reflekterende 
spørgsmål til den pædagogiske praksis. 
 
 

Centrale Kundskabs- og 
Færdighedsområder for 3. 

praktikperiode, jf. bilag 7: 

(se også de fælles CKF’er for alle 3 
praktikperioder under 

praktikperiode 1) 
 

3. praktikperiode: Den 
pædagogiske profession: 

 
a) Professionens 

arbejdsområder og 
opgavefelt. 

 

F.eks. Hvilke centrale arbejdsområder og opgavefelter 
karakteriserer det pædagogiske arbejde i 

Udfyldes af institutionen 
 
Den studerende har mulighed for at arbejde med følgende 
Centrale kundskabs- og færdighedsområder i 

praktikinstitutionen: 
 
Se tidligere beskrivelse! 
 

a.  
• Den daglige pæd. praksis i en integreret 

daginstitution 
• Indsigt i normaludviklingen for børn i 0-6 års 

alderen 
• Indsigt i personale samarbejde og 

forældresamarbejde 
• Planlægningen af den daglige pæd. praksis. 
• Arbejdet med de pædagogiske læreplaner 

 
b. Vi arbejder ud fra vores fælles værdigrundlag: 

Glæde, udvikling og fællesskab. Derudover arbejder 
vi ud fra kommunens børn- og ungepolitik. Lærings- 
og trivselspolitik samt mindsettet for inklusion. Da 
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institutionen? 
 
 

b) Pædagogiske handleformer 

og pædagogiske metoder. 
 

F.eks. Hvilke specifikke pædagogiske handleformer? 
Konfliktløsningsstrategier, måder at inddrage 
brugergrupper, samarbejde med forældre/pårørende 
etc. 

Hvilke pædagogiske metoder? Iagttagelse, 
dokumentation, supervision, interview, livshistorie? 
 
  

 

c) Professionens vidensformer, 
    faglige kernebegreber og 

terminologi, herunder det 
videnskabelige grundlag og 

videnskabelige metoder. 
 
F.eks. Hvilke faglige kernebegreber er centrale for 
institutionens pædagogik? Socialisering, udvikling, 
opdragelse etc. 
Hvad er det teoretiske og praktiske grundlag? Viden 
om forskellige diagnoser, socialpsykologi, psykologisk, 
pædagogisk medicinsk etc. 
Hvilke videnskabelige metoder anvendes? 
Erfaringsbaseret viden, dokumentation, 
evidensbasering, udviklingsarbejde etc. 
 

d) Sammenhængen mellem den 
samfundsmæssige 

moderniseringsproces og 
professionens historiske og 

kulturelle udvikling. 
 

F.eks. Hvilken betydning har professionens historiske 
og kulturelle udvikling for institutionens arbejde med 

den samfundsmæssige moderniseringsproces? 
Centralisering/ decentralisering,? 
Medbestemmelse, selvforvaltning? 
Læreplaner/handleplaner? 
 

e) Professionsbevidsthed og -

identitet. 
F.eks.  
Hvordan arbejdes der med professionsbevidsthed og 
– identitet i forhold til værdier og holdninger, 
faglighed? 
Hvordan kommer det til udtryk internt og eksternt? 
 

f) Den pædagogiske 

professions faglige bidrag til 
løsning af tværprofessionelle 

opgaver. 
 
F. eks. Hvad er kendetegnende for institutionens 

tværprofessionelle opgaver såvel generelt som 
konkret? 

vi er tre forskellige enheder kan den pædagogiske 
praksis være forskellig. Læs evt. mere om de 
forskellige huse på vores hjemmeside. Vi bruger 
SMTTE og LP-modeller som pædagogisk værktøj. 

c. Vi arbejder ud fra et anerkendende menneskesyn. 
Alle skal ses, høres og inkluderes som dem de er. 
Ud fra den systemiske tilgang kan vi som 
fagpersoner påvirke barnet i relationen og den 
måde vi møder barnet på.  

d. Vi arbejder i selvstyrende teams. Medarbejderne 
har selv stort ansvar og indflydelse på egen 
hverdag. Vi arbejder systematisk omkring den 
pædagogiske praksis. Vi laver årshjul, hvor de 
pædagogiske læreplanstemaer er tænkt med. Vi 
laver handleplaner for enkelte børn eller 
børnegrupper efter behov. 

e. Vi arbejder ud fra et fælles værdigrundlag. Se mere 
herom på vores hjemmeside. 

f. Vi har et tværfagligt netværk, med psykologer 
talepædagoger, sundhedspjejerske osv. I dette 
forum afholdes der fokusmøder når der er 
bekymringer omkring barnet. Forældrene deltager 
altid i disse møder. 
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Hvilke samarbejdspartnere? 
Hvilken betydning har det tværfaglige samarbejde? 
Hvilke ligheder og forskelle er der mellem den 
pædagogiske profession og andre professioner? 
Hvordan arbejder I med den pædagogiske profession 
ind i et tværfagligt professionsarbejde? 

 

Institutionen som praktiksted: 
 

Er der særlige forhold på 
institutionen, som den studerende 

skal være opmærksom på? 
 

Er der særlige møder, aktiviteter og 
arrangementer, som den 

studerende skal deltage i? 
 

Andet: 
 

Den studerendes arbejdsplan: 

Udfyldes af institutionen 
 
 

Ingen særlige forhold ud over det der 
hører sig en integreret daginstitution til! 

 
Den studerende deltager i 

personalemøder, fællesmøder, 
gruppemøder og interne kurser der 

vedrører hele personalegruppen. 
 

 
Arbejdsplanen udleveres ca. 14 dage før 

start. Arbejdstiderne er skiftende inden 
for åbningstiden. 

 

 
 

 
 

 
 

Angivelse af relevant litteratur: 

 

Udfyldes af institutionen 

 

 
 

 

Organisering af 
praktikvejledning: 

Hvordan og hvornår gives der 
vejledning? 

Udfyldes af institutionen 

 
Se tidligere beskrivelse 

 
 

Organisering af kontakt til 

uddannelsesinstitution: 
(herunder en kort beskrivelse af 

hvordan institutionen forholder sig, 
hvis der er bekymring / problemer i 

praktikforløbet) 

Udfyldes af institutionen 

 

Se tidligere beskrivelse 

 

 


