
Pædagoguddannelsen   VIA University College  

Side 1 af 24 

 

Firkloveren.randers.dkPRAKTIKBESKRIVELSE 

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: 

(Skemaet tilpasser sig automatisk, når det udfyldes) 

Dagtilbud Midt. Vuggestuen Firkløveren 

Nørrebrogade 23 

8900 Randers  

8915 9700 

Firkloeveren@randers.dk 

Firkloveren.randers.dk 

Jette Storvang 

Jette Storvang 

Ja 

 

 

 

mailto:Firkloeveren@randers.dk
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Institutionstype/  

foranstaltning 

a) Antal børn/unge /voksne 

b) Aldersgruppe  

c) Antal stuer / afdelinger 

d) Åbningstid 

a) 70 børn 

b) 0 – 3 år 

c) 5 

d) Åbner 6:30 hver dag 

Lukker mandag 16:30, tirs. ons. og torsdag 17:00. Fredag 15:30 

Institutionens formål  

jf. lovgrundlag. 

Formålet er at fremme børns trivsel. Udvikling og læring, forebygge negativ social arv og eks-

klusion. 

Forebygge og støttende indsats både via en generel indsats og en særlig tilrettelagt indsats for 

børn, der har behov. 

(Jf.§ 1, Dagtilbudsloven, LBK nr 167 af 20/02/2015) 

 

Karakteristik af brugergrup-

pen: 

Beskrivelse af den / de aktuelle 

børne- / bruger/borgergruppe. 

Bruger gruppen består af familier fra området, samt familier der specielt har ønsket plads i in-

stitutionen.  

Der er familier fra alle samfundslag i dansk og etnisk kultur. 

Institutionen er tilknyttet Ung og Gravid i Randers kommune 

 

Arbejdsmetoder: 

Kort beskrivelse af praktikstedets 

pædagogiske praksis og teoreti-

 

Vi arbejder med relation som udgangspunkt og ud fra en ressourcefokuseret og anerkendende 

tilgang med udgangspunkt i ICDP.  
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ske og metodiske grundlag (Ud-

dybes senere i relation til uddan-

nelsesplanens videns- og færdig-

hedsmål) 

 

Hele personalegruppen har eller er i gang med at gennemføre ICDP-uddannelsen. 

Vi arbejder så vidt muligt i mindre grupper, for at danne relationer og inkludere og støtte det 

enkelte barn. 

Vi bestræber os på at skabe faste rammer og genkendelighed gennem rutiner i dagligdagen 

Vi pririterer sprogarbejde, motorik og bevægelse højt. 

 

 

 

Ansatte  

(pædagogiske faggrupper, andre 

faggrupper) 

 

Der er ansat: 

1 Pædagogisk leder . 9 pædagoger. 2 PAU assistenter. 10 pædagogmedhjælper, 1 køkkenassi-

stent. 2 ungarbejdere der er eftermiddagshjælp. 

Dagtilbud Midt har følgende vi kan trække på 

1 pædagogisk Vejleder 

1 Motorikpædagog 

2. sprogs pædagog 

Personalegruppen rummer en del forskellige ressourcepersoner. Der er f.eks ansatte med ef-

teruddannelse/ kursus i sprog, motorik, familierådslagning, spædbarnsterapi, ICDP- vejledere 

og Natur. 

Der kan gives vejledning/undervisning for den/de studerende med en eller flere af disse perso-
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ner 

Praktikvejlederens kvalifika-

tioner: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pædagogisk grunduddannelse: 

 

PD modul i praktikvejledning: 

 

Diplomuddannelse  

 

Andet/ andre uddannelser: 

 

Navne: Helle Andersen, Anita Carlsen, Susanne Jansen Pedersen, Gitte Thunbo Laursen, Sophie 

Lagoni, Rikke Ditlev Pedersen. Christina Kjeldsen, Lise Kallesøe, Mette Pedersen. 

 

Tværprofessionelt samarbejde 

in- og eksternt:  

Eksternt: 

Hver 2. måned er der TG-møder (med deltagelse af psykolog, socialrådgiver, talepædagog og 

sundhedsplejerske) 

Talepædagog og psykologer fra PPR 

x 

x 

 

x 
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Familieafdelingen 

Fysioterapeuter 

Andre institutioner og Dagtilbud 

Internt 

Motorik pædagog og Pædagogisk Vejleder som begge er ansat i dagtilbud Midt. 

  

 

 

Særlige forhold omkring den 

studerendes ansættelse: 

Det forventes, at den studerende er psykisk robust og stabil. 

Der kræves deltagelse udenfor åbningstid ved personalemøder, forældremøder og pædagogisk 

weekend o. lig. 

Arbejdsforhold 

Forventes den studerende at ar-

bejde alene? 

Ved bekræftelse: hvor meget og 

hvordan? 

 

Det forventes at den studerende kan arbejde selvstændigt og f. eks selv have en mindre grup-

pe børn, men der vil altid være andre pædagoger i institutionen. 

. 

Øvrige oplysninger Ferie aftales med institutionens leder. 

Den studerendes mødeplan tilrettes og udarbejdes med vejleder ved praktikkens start. 
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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 
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Uddannelsesplan 1. Praktik (Grundfagligheden) 

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

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

Vidensmål: Den studerende 

har viden om 

 

Færdighedsmål: Den stu-

derende 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 målgrupper 

samt praktikstedets pædago-

giske og samfundsmæssige 

opgaver, 

anvende viden om praktik-

stedets samfundsmæssige 

opgaver i tilrettelæggelsen 

af det pædagogiske arbejde, 

Ved at læse om børns udvikling og læring 0 – 3 år. 

 

 

målsætning, tilrettelæggelse 

og organisering af pædago-

gisk praksis, herunder om 

pædagogiske metoders effek-

ter, 

målsætte, tilrettelægge, 

gennemføre og evaluere 

pædagogisk praksis med 

inddragelse af viden om 

effekten af forskellige pæ-

dagogiske metoder, 

Vi bruger SMITTE-modellen som didaktisk redskab til at planlægge 

dokumentere og evaluere pædagogiske forløb, støtteindsatser m.m 

ICDP er grundlaget for vores relations arbejde. 

Den studerende vil gennemgå ICDP forløb og dette vil være et emne 

i vejledningen 

 

 

evaluerings-, undersøgelses- dokumentere og evaluere Den studerende vil bruge SMITTE-modellen som evalueringsredskab 
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og dokumentationsformer og egen deltagelse i pædago-

gisk praksis, herunder re-

flektere over kvaliteten i 

egne læreprocesser, og 

og derudover evaluere og reflektere sammen med vejlederen. 

Det forventes at den studerende bruger sit praktik-port folio som 

dokumentation for egen læring via refleksioner, observationer, prak-

sisfortællinger, vejledninger m.m. 

 

 

såvel den sundhedsmæssige 

som den dannelsesmæssige 

betydning af sunde madva-

ner, måltidskultur, hygiejne 

og indeklima. 

anvende viden om sundhed 

og sundhedsfremme i tilret-

telæggelsen af det pædago-

giske arbejde. 

Vuggestuen Firkløveren har madordning og egen køkkenansvarlig. 

Der er udarbejdet en fælles kostpolitik for hele dagtilbud Midt. Der-

udover har Firkløveren sin egen sukkerpolitik 

Vi har fokus på bevægelsesglæde og på inddragelse af bevægelse i 

hverdagen. F.eks. gennem inde- og uderummets indretning samt 

pædagogens betydning. 

 

 

Angivelse af relevant litte-

ratur:  

Karsten Hundeide: ”relations arbejde i institution og skole” 

Film: Gyldne øjeblikke i hverdagen – om ICDP i praksis 

Lis Møller. ”Anerkendelse i praksis” 

Bjørk Kjær. ”Inkluderende pædagogik” 

Susan Hart og Rikke Schwartz. ”Fra interaktion til relation” 
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Evaluering. Her formuleres 

hvordan den studerendes 

læringsudbytte evalueres ved 

2/3 af praktikperioden  

Evalueringen tager udgangspunkt i den studerendes arbejde med kompetencemål og sine videns- 

og færdighedsmål med inddragelse af praktik-port folio. 

 

Organisering af vejled-

ning: 

a) Hvordan tilrettelægges 

uddannelsesforløbet for den 

enkelte studerende?: 

b) Hvordan og hvornår afhol-

des vejledning? 

c) Hvordan inddrages den 

studerendes portfolio i vej-

ledningsprocessen? 

a)Tilrettelæggelsen sker i samarbejde mellem den studerende og vejleder. Vejleder hjælper den 

studerende med at tilpasse omfang af mål og forløb ift. den givne periode. 

 

 

b)Fast ugentlig vejledning i 1½ time 

hvis der er aflysninger, vurderes der om det er brug for erstatningsvejledning. 

Den studerende laver dagsorden, og  forventes at skrive referat fra vejledningen. 

 

 

c)Den studerende forventes aktivt at bruge sit praktik-port folio som en del af læringsprocessen og 

at dette er tilgængeligt for vejlederen. Det kan f.eks. være til refleksioner, observationer, dagsor-

dener og referater af vejledninger. Det bruges som baggrund for refleksion og udgangspunkt for 

dialog med vejleder. 

Den studerendes arbejds-

plan: 

Udarbejdes ifm praktikstart. 

Organisering af kontakt til 

uddannelsesinstitution 

Hvis der er bekymring/problemer i praktikforløbet kontakter vejleder den studerendes praktikun-

derviser/skolen med henblik på at samarbejde om en løsning. 
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(herunder en kort beskrivelse 

af hvordan institutionen for-

holder sig, hvis der er be-

kymring / problemer i prak-

tikforløbet) 
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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 stude-

rende har viden om 

Færdighedsmål: Den 

studerende kan 

Hvilke muligheder for læring kan etableres gennem den daglige 

pædagogiske praksis og praktikvejledningen? 

(fx Hvordan arbejder praktikstedet med dette? hvilke læringsmuligheder 

tilbyder praktikstedet den studerene? Og hvordan understøtter praktikste-

det den studerendes læring indenfor dette?) 

det 0-5 årige barns for-

udsætninger og udvik-

lingsmuligheder, herun-

der børn med særlige 

behov, 

tilrettelægge differentiere-

de pædagogiske aktiviteter 

gennem analyse af børns 

forudsætninger, interakti-

on og kommunikation, 

Vi har børn der ikke er alderssvarende i udvikling på forskellige punkter. 

Kognitivt, socialt, følelsesmæssigt og motorisk. Det er derfor vigtigt at 

kende normaludviklingen for børn 0 – 3 år, for at kunne lave kvalificerede 

observationer og kunne tilrettelægge differencerede pædagogiske aktivite-

ter som passer til barnets niveau. 

Den studerende vil kunne afprøve dette i sin praktik. 

samspil og interaktion 

samt relationernes be-

tydning for det 0-5 årige 

barns leg, læring, sociali-

skabe nærværende relati-

oner og understøtte det 

enkelte barns udfoldelses- 

og deltagelsesmuligheder i 

Fundamentet for vores arbejde er et anerkendende menneskesyn. Vi ar-

bejder ud fra ICDP´s  8 samspilstemaer. Der kan laves et ICDP forløb med 

den studerende i praktikken. Der kan laves handle/støtteplan ift.støtte af 
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sering, trivsel og udvik-

ling, 

fællesskabet, et enkelt barns inklusion i fællesskabet. 

Den studerende kan opnå viden om den tidlige tilknytnings betydning for 

barnets senere udvikling, ved at læse om tilknytningsteori og have dialog 

med vejleder herom. 

dialog og professionel 

kommunikation, 

kommunikere nuanceret, 

præcist og forståeligt med 

børn, familier og kolleger, 

Vi arbejder på at være bevidste i vores kommunikation. 

Vi giver kollegial respons,  hvis der tages noget op,  der er svært/ særlig 

problemfyldt. 

Der er mulighed for fælles fagligt reflektionsrum. 

Den studerende forventes at deltage aktivt i den faglige dialog med kolle-

gaerne i hverdagen. 

Vores børn har brug for tydelige voksne der er tydlige i deres kommunika-

tion og som kan sætte faste rammer, uden at være restriktive. 

 

leg, legeteorier og lege-

kulturer, 

rammesætte børns leg, Den studerende kan opnå viden ved at lave observationer og gennem dia-

log med vejleder 

Vi støtter vores børn i legerelationer og i at indgå i lege, når deres udvik-

ling har modnet dem til dette. Den studerende har rig mulighed for at ar-

bejde med dette område og prøve forskelligt af. Der kan laves pædagogi-

ske forløb med fokus på leg. 

kropslig, kreativ, musisk 

og æstetisk læring og 

udfoldelse i pædagogisk 

målsætte, tilrettelægge og 

evaluere pædagogiske ak-

tiviteter og generelt moti-

Den studerende kan tage udgangspunkt i egen interesse / udviklings 

punkt. 

I Firkløveren har vi dog særlig opmærksomhed på  bevægelsesglæde og 
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praksis og vere og understøtte børns 

leg og æstetiske, musiske 

og kropslige udfoldelse og 

motorisk udvikling.  

Fra august 2014 til august 2016 er Firkløveren med i Fremtidens Dagtilbud 

og arbejder specifikt udfra de principper med børns læring. 

Der er mange forskellige muligheder og vi har gode fysiske rammer, kæl-

der pædagogisk værksted. Instrumenter og gymnastik redskaber. 

Vi har en lille teater scene indrettet i vores klæder. 

Vi er naboer til Skovbakken og til fodboldbanerne på Vinkelvej. 

omsorg, sundhedsfrem-

mende og forebyggende 

arbejde. 

tilrettelægge, gennemføre 

og evaluere indsatser for 

omsorg, sundhed og fore-

byggelse. 

Relationsarbejdet er vores fundament for vores pædagogiske arbejde. 

 

Vi holder ½ års planlægning januar og august, hvor der udarbejdes socio-

gram over de enkelte stuer, for at skærpe opmærksomheden på relatio-

nerne mellem børnene og mellem børnene og personalet, Der tilrettelæg-

ges periodens indsats. 

Derudover kan der f.eks. arbejdes med sundhed og forebyggelse ift. mål-

tid, motorik og bevægelsesglæde og ved at styrke børns selvfølelse og 

mestring.  

Angivelse af relevant 

litteratur:  

Karsten Hundeide: ”relationsarbejde i institution og skole” 

Film: Gyldne øjeblikke i hverdagen – om ICDP i praksis 

Lis Møller. ”Anerkendelse i praksis” 

Bjørk Kjær. ”Inkluderende pædagogik” 
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Susan Hart og Rikke Schwartz. ”Fra interaktion til relation” 

Kari Killén: Barndommen vare i generationer. 

Kari Kekkén: Omsorgspligt er alles ansvar. 

Lise Gullestrup: At blive et med sig selv 

 

Evaluering. Her formu-

leres hvordan den stude-

rendes læringsudbytte 

evalueres ved 2/3 af 

praktikperioden  

Evalueringen tager udgangspunkt i den studerendes arbejde med kompetencemål og sine videns- og 

færdighedsmål med inddragelse af praktik-port folio. 

Organisering af vej-

ledning: 

a) Hvordan tilrettelæg-

ges uddannelsesforløbet 

for den enkelte stude-

rende?: 

b) Hvordan og hvornår 

afholdes vejledning? 

c) Hvordan inddrages 

den studerendes portfolio 

i vejledningsprocessen? 

 

A, Tilrettelæggelsen sker i samarbejde mellem den studerende og vejleder. Vejleder hjælper den stude-

rende med at tilpasse omfang af mål og forløb ift. den givne periode. 

 

 

B. Fast ugentlig vejledning i 1½ time 

hvis der er aflysninger, vurderes det om der er brug for erstatningsvejledning. 

Den studerende laver dagsorden og forventes at skrive referat fra vejledningen. 
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c. Den studerende forventes aktivt at bruge sit praktik-portefolio som en del af læringsprocessen og at 

dette er tilgængeligt for vejlederen. Det kan f.eks. være til refleksioner, observationer, dagsordener og 

referater af vejledninger. Det bruges som baggrund for refleksion og udgangspunkt for dialog med vej-

leder. 

 

 

Institutionen som 

praktiksted: 

Er der særlige forvent-

ninger til den studeren-

des forudsætninger? 

Det forventes, at den studerende er psykisk robust. 

Der kræves deltagelse i møder udenfor normal åbningstid. Personalemøder, forældremøder, arrange-

menter og personale weekend. 

 

Den studerendes ar-

bejdsplan: 

 

 Udarbejdes ifm praktikstart. 

Organisering af kon-

takt til uddannelsesin-

stitution 

(herunder en kort be-

skrivelse af hvordan 

praktikstedet forholder 

sig, hvis der er bekym-

ring / problemer i prak-

 

Hvis der er bekymring/problemer i praktikforløbet kontakter vejleder den studerendes praktikun-

derviser/skolen med henblik på at samarbejde om en løsning. 
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tikforløbet) 

 

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 studeren-

de har viden om 

Færdighedsmål: Den stude-

rende kan 

Hvilke muligheder for læring kan etableres gennem den dag-

lige pædagogiske praksis og praktikvejledningen? 

(fx Hvordan arbejder praktikstedet med dette? hvilke læringsmu-

ligheder tilbyder praktikstedet den studerene? Og hvordan under-

støtter praktikstedet den studerendes læring indenfor dette?) 

samfundsmæssige og insti-

tutionelle problemstillinger 

forbundet med pædagogisk 

arbejde i dagtilbud, 

identificere, analysere og vur-

dere samfundsmæssige ram-

mer og institutionskulturens 

betydning for samarbejde, pæ-

dagogisk udvikling og kvalitet, 

Firkløverens placering gør, at vi modtager børn fra alle samfunds-

lag, etniske børn og familier. 

Vi er tilknyttet tilbud til ung mor og arbejder familierelateret ifm 

dette. 

Den studerende kan lave observationer i hverdagen 

Den studerende kan i samarbejde med vejleder læse artikler og 

forskningsprojekter om arbejdet med udsatte børn og diskutere de 
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samfundsmæssige rammer for arbejdet og problemstillinger knyttet 

hertil, samt bruge sit praktikportfolio til refleksioner. 

leg, bevægelse, natur- og 

kulturoplevelser, digitale 

medier samt skabende akti-

viteters betydning for 0-5 

åriges dannelse, trivsel, 

læring og udvikling, 

udvikle det fysiske, psykiske, 

sociale og æstetiske børnemil-

jø, 

 

Den studerende kan med udgangspunkt i egne ideer lave en SMIT-

TE-model på et udviklingsprojekt for en børnegruppe / stue. Der er 

mange muligheder og i samarbejde med vejleder kan det tilpasses 

ud fra den studerendes ønsker og børnegruppens behov. 

forandringsprocesser og 

innovation, 

bidrage til udvikling af pæda-

gogisk praksis gennem innova-

tive og eksperimenterende 

tiltag, 

På den ugentlige vejledning er et fast punkt på dagsordenen” at 

undre sig”. Det at undre sig ser vi som en baggrund for at udvikle 

sig i praksis. Ud fra undring kan der iværksættes innovative og ek-

sperimenterende tiltag ud fra den studerendes ideer. 

inddragelse af børn og for-

ældres perspektiv i udvik-

lings- og forandringsproces-

ser, 

inddrage børn og forældres 

ideer og kreativitet som en del 

af pædagogiske udviklings- og 

forandringsprocesser, 

 

Der kan opnås viden om inddragelse af forældre og børneperspek-

tiv gennem litteratur og gennem det faste personales erfaringer. 

Der kan bruges forskellige metoder til indragelse af børneperspek-

tivet. 

 

didaktiske og pædagogiske 

metoder til udvikling af pæ-

dagogisk praksis, herunder 

dokumentation og evalue-

ring, og 

sætte mål, anvende dokumen-

tations- og evalueringsmetoder 

og udvikle viden gennem del-

tagelse, systematisk erfarings-

opsamling og refleksion over 

Vi bruger SMITTE-modellen som didaktisk redskab. Vi bruger I i 

modellen til at rette fokus på inklusion eller vi bruger ICDP 1 – 2 

samspilstemaer. 

Gennem denne model får vi sat mål, reflekteret over sammenhæng 

og valg af evalueringsmetode. 
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pædagogisk praksis og Ved afslutning af et forløb   vi på stuemøde eller til vejledning, og 

herigennem reflekter vi. 

Hver mandag har vi pædagogmøde 1 time hvor vi kan tage reflek-

sion op fælles  

På vores personalemøder vil vi evaluere og reflektere mere målret-

tet når vores arbejde i Fremtidens Dagtilbud er ovre, da vi indtil da 

følger dette koncept. 

 

førstehjælp. udføre grundlæggende første-

hjælp. 

Undervisning på studiedage 

Angivelse af relevant lit-

teratur:  

Karsten Hundeide: ”relationsarbejde i institution og skole” 

Film: Gyldne øjeblikke i hverdagen – om ICDP i praksis 

Lis Møller. ”Anerkendelse i praksis” 

Bjørk Kjær. ”Inkluderende pædagogik” 

Susan Hart og Rikke Schwartz. ”Fra interaktion til relation” 

Kari Killén: Barndommen vare i generationer. 

Kari Kekkén: Omsorgspligt er alles ansvar. 

Lise Gullestrup: At blive et med sig selv 
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Evaluering. Her formuleres 

hvordan den studerendes 

læringsudbytte evalueres 

ved 2/3 af praktikperioden  

Evalueringen tager udgangspunkt i den studerendes arbejde med kompetencemål og sine videns- og 

færdighedsmål med inddragelse af praktik-porte folio. 

Organisering af vejled-

ning: 

a) Hvordan tilrettelægges 

uddannelsesforløbet for den 

enkelte studerende?: 

b) Hvordan og hvornår af-

holdes vejledning? 

c) Hvordan inddrages den 

studerendes portfolio i vej-

ledningsprocessen? 

 

 

A, Tilrettelæggelsen sker i samarbejde mellem den studerende og vejleder. Vejleder hjælper den 

studerende med at tilpasse omfang af mål og forløb ift. den givne periode. 

 

 

B. Fast ugentlig vejledning i 1½ time 

hvis der er aflysninger, vurderes det om der er brug for erstatningsvejledning. 

Den studerende laver dagsorden og det forventes at skrive referat fra vejledningen. 

 

 

c. Den studerende forventes aktivt at bruge sit praktik-port folio som en del af læringsprocessen og 

at dette er tilgængeligt for vejlederen. Det kan f.eks. være til refleksioner, observationer, dagsorde-

ner og referater af vejledninger. Det bruges som baggrund for refleksion og udgangspunkt for dialog 

med vejleder. 
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Institutionen som prak-

tiksted: 

Er der særlige forventninger 

til den studerendes forud-

sætninger? 

 

Det forventes, at den studerende er psykisk robust. 

Der kræves deltagelse i møder udenfor normal åbningstid. Personalemøder, forældremøder, arran-

gementer og personale weekend. 

Den studerendes ar-

bejdsplan: 

 

 

Udarbejdes ifm praktikstart. 

Organisering af kontakt 

til uddannelsesinstituti-

on 

(herunder en kort beskrivel-

se af hvordan praktikstedet 

forholder sig, hvis der er 

bekymring / problemer i 

praktikforløbet) 

 

Hvis der er bekymring/problemer i praktikforløbet kontakter vejleder den studerendes praktikun-

derviser/skolen med henblik på at samarbejdet om en løsning. 
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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 pædago-

gisk praksis, 

pædagogens professionsfaglighed og profes-

sionsetik, 

formidle etiske og handleorienterede overvejelser, der kvalificerer pædagogisk sam-

spil, og demonstrere professionsfaglig dømmekraft, 

følgende forholds indflydelse på den valgte 

problemstilling: 

-Kulturelle og sociale. 

-Institutionelle og organisatoriske. 

-Historiske, samfundsmæssige og internatio-

nale, 

inddrage organisatoriske og samfundsmæssige forhold i perspektiveringen af den 

valgte problemstilling, 
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nationale og internationale forsknings- og 

udviklingsresultater af relevans for den valg-

te problemstilling, 

inddrage viden og forskning i en faglig argumentation, 

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: 

Tidlig indsats og det forebyggende arbejde med udsatte børn i dagtilbud. 

 

 

Institutionens rammer for empiriindsamling: 

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

Empirien skal anonymiseres,  medmindre der er indhentet tilladelse. 

Der skal indhentes tilladelse fra forældre til fotografering og videooptagelser m.v. 

 

Kontaktperson for den studerende 

Den tilknyttede pædagog/vejleder.  

 


