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PRAKTIKBESKRIVELSE 
2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014 

 

Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: 

A. Beskrivelse af praktikstedet 

B. Uddannelsesplan for første praktikperiode, herunder studerendes læringsmål og praktikvejleders praktikudtalelse 
 
Vejledning til udfyldelse af denne praktikbeskrivelse med uddannelsesplan. Praktikinstitutionen udfylder de hvide felter med oplysninger om institutionen.  

Under de enkelte praktikperioder udfyldes de relevante perioder med beskrivelser af hvordan man arbejder i institutionen med de respektive videns-og færdighedsmål.  

Den studerende udarbejder læringsmål for den pågældende praktikperiode i skabelonen under uddannelsesplanen. Den studerendes læringsmål beskriver, hvordan 

han/hun konkret vil arbejde med periodens videns- og færdighedsmål i løbet af praktikken. (Man kan skille den studerendes læringsmål ud i et særskilt dokument).  

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

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

videregives til professionshøjskolen). 

 

A. Beskrivelse af praktikstedet 

 Skriv i de hvide felter nedenfor 

Institutionens navn: Firkløveren 

Adresse: Skanderborgvej 9, 4200 Slagelse 

Tlf.: 58502056 

E-mailadresse: skanderborgvej@slagelse.dk 

Hjemmesideadresse: www.skanderborgvej.slagelse.dk 

Åbningstider: Mandag- torsdag 6.30-17.00 og fredag 6.30-16.00 

Institutionsleder: Jette Landsvig 

Specialiseringsmuligheder på praktikstedet: 

For hurtigt overblik, sæt kryds ved de specialiseringsmuligheder, 

der er på praktikstedet. 

Dagtilbudspædagogik  X 

Skole- og fritidspædagogik  
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Social- og specialpædagogik  

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

Firkløveren er i gang med en ombygning. Der er bygget en ny vuggestue, 

hvor der for nuværende er to vuggestuegrupper. 

Børnehaven er på nuværende tidspunkt i to grupper i det nye hus og en 

førskolegruppe i en pavillon. 

 

Der er rig mulighed for at udfolde pædagogiske arbejde og aktiviteter i vores 

store udemiljø (skov, bålplads, grønt areal, mv) og de lyse rammer indendørs.  

I lokalområdet, kan vi bl.a. benytte ACVs store park, sansehave, gadekær og 

gangstier. 

Der er gåafstand til Børneskoven/ Nordskolen – hvor insekthotellet er.  

Antal børn/unge/voksne: 80+ børn, heraf 6 børn i det særlige tilbud, som skal visiteres til Firkløveren. 

20 voksne (inkl. ledelse og husassistent) 

Aldersgruppe: Vuggestue (2 stuer) 0-3 år 

Børnehave (2 grupper) 3-4 år 

- Storbørnsgruppen 4-5 år 

Beskrivelse af målgruppen: Vores børnegrupper er bredt sammensat, hvilket betyder at vi har børn fra 

mange forskellige kulturer og miljøer.  

 

Vi arbejder med at skabe et inkluderende børnemiljø, hvor der er en accept af 

hinandens forskelligheder, med udgangspunkt i det enkelte barns behov 

Indsatsområder/aktuelle projekter: Vi har særlig fokus på at børnene skal have mulighed for at bevæge sig både 

ude og inde. I forhold til barnets udvikling er det vigtigt at de motoriske 

grundbevægelser er på plads i en tidlig alder for at styrke barnets udvikling 

bedst muligt. Flere fra personalegruppen har været på kursus i pædagogisk 

idræt, hvor der netop er fokus på bevægelse i dagligdagen. 

 

Vi er medlem af ”de grønne spirer” under Friluftsrådet, hvilket giver 

mulighed for at to medarbejdere kan komme på inspirationskursus en gang 

om året. Det giver ideer til aktiviteter i forhold til et aktivt udeliv i naturen, på 

legepladsen og i lokalområdet.   
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Derudover arbejder vi ud fra Den styrkede pædagogiske læreplan, hvor vi 

arbejder ud fra de 6 læreplanstemaer: Natur, udeliv og science – Krop, sanser 

og bevægelse – Kommunikation og sprog – Social udvikling – Alsidig 

personlig udvikling – Kultur, æstetik og fællesskab. 

Arbejdsmetoder: 
Beskrivelse af institutionens foretrukne pædagogiske metoder og 

begrundelser herfor. 

Vi tager udgangspunkt i et anerkendende og inkluderende menneskesyn. For 

os er det at arbejde anerkendende, at vi kan sætte os i et andet menneskes 

sted. At vi sammen og hver for sig, kender os selv og tør bruge os selv. Vi 

møder børn, forældre, kollegaer og andre samarbejdspartnere med respekt og 

interesse, dette er med til at skabe rammerne for et godt samarbejde, og 

dermed opnå gode betingelser for udvikling og trivsel. 

 

I Firkløveren har vi 4 værdiord, der står for det, vi mener er vigtigst i vores 

arbejde med børn, forældre og andre samarbejdspartnere: 

 Nærvær 

 Engagement 

 Anerkendelse 

 Glæde 

Tværprofessionelt samarbejde: 

Faggrupper som institutionen samarbejder med. 
Firkløveren samarbejder tværfagligt med: talehørekonsulent, psykolog, 

motorikkonsulent, inklusionsvejledere, familierådgivere, sundhedsplejerske, 

skoler, flersprogspædagoger, børneklinikken, børnepsykologiske afdelinger 

og forskellige eksterne rådgivere. 

Personalegruppens sammensætning: 1 leder, 1 souschef, 11 pædagoger – heraf 2 knyttet til det særlige tilbud, 1 

PAU, 3 medhjælpere og en husassistent. Derudover 1-2 studerende, 

erhvervspraktikanter og PA-elever. 

Praktikvejleders kvalifikationer: 

Hvis der er flere vejledere sættes antal ud for de forskellige 

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

forskellige kvalifikationer. 

Praktikvejleder kursus (2 dages kursus)  

Praktikvejlederuddannelse (6-8 ugers uddannelsesforløb på diplomniveau) x 

Andet/andre uddannelser 
Faglig 

fyrtårn 
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Forbesøgets tilrettelæggelse: 

Hvorledes inddrager praktikstedet flg. i forbesøget? 

 Den studerendes forberedelse til forbesøget 

 Dialog om praktikbeskrivelsen og uddannelsesplan 

 Dialog om gensidige forventninger inden praktikkens start 

 Introduktion til praktikstedet 

 Straffe- og børneattest, tavshedspligt, ansættelsesbrev til 

lønnede praktikker m.v. 

 Praktikstedets forventninger til den studerende 

 Drøftelsen af videns-, færdigheds og kompetencemål samt 

uddannelsesplan og formulering af læringsmål 

 Den studerendes mødeplan 

Før forbesøget skal den studerende have læst praktikstedsbeskrivelsen og 

have orienteret sig på hjemmesiden, så den studerende har kendskab til 

institutionen.  

 

Ved første besøg vil den studerende mødes med praktikvejlederen og 

institutionens leder. Den studerende vil blive vist rundt og hilse på det øvrige 

personale. Der vil være dialog om den studerendes kendskab til praktikstedet 

og om gensidige forventninger. Vi drøfter hvilke områder den studerende er 

interesseret i. Der vil blive indhentet straffeattest, børneattest og 

tavshedserklæring. Der vil laves aftaler omkring besøgsdagene før 

praktikken, hvor den studerende vil få udleveret sin mødeplan. 

Planlægning af de første dage på praktikstedet: 

 Introduktion til institutionen, hverdagens organisering og 

stedets kultur. 

Praktikvejlederen vil stå for modtagelsen og introduktion til institutionens 

hverdag og kultur. Er praktikvejlederen ikke tilstede de første par dage, vil en 

anden fast medarbejder have ansvaret. 

Organisering af kontakt til professionshøjskolen i forbindelse 

med: 

 praktikudtalelse 

 Afsluttende prøve 
Uddyb, hvordan praktikstedet forholder sig, hvis der er 

bekymring/problemer i praktikforløbet. 

Den studerende har ansvar for at afsætte tid til 2/3 dels-samtalen, efter aftale 

med vejlederen, hvornår det passer bedst. Institutionen har iPad som kan 

bruges til selve samtalen.   

 

Det er praktikvejlederen der har ansvaret for at skrive og sende 2/3 dels-

udtalelsen, som efterfølgende vil blive forelagt den studerende.  

 

Vi bestræber os på at holde vejledning en gang ugentlig, her vil være fokus 

på de videns- og færdighedsmål som den studerende har skrevet i samarbejde 

med vejlederen, samt praksisbeskrivelser fra arbejdsportfolio, studiedage og 

drøftelse af passende teori. I sidste halvdel af praktikken, vil der i 

vejledningen også være fokus på præsentationsportfolioen.  

  

Den studerende har ansvar for at afsætte tid til prøven, efter aftale med 

vejlederen om hvornår det passer bedst. Prøven bedømmes i forhold til 

kompetencemålet for praktikken.   

 

Leder/praktikvejleder tager kontakt til praktikansvarlig på 

professionshøjskolen, hvis der er udfordringer i praktikken.   
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Dato for sidste revidering: 04.05.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Uddannelsesplan for første praktikperiode 
Tema: Pædagogens praksis 
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Kompetencemål: Den studerende kan begrunde, tilrettelægge, gennemføre og evaluere pædagogiske aktiviteter gennem deltagelse i pædagogisk 
praksis på praktikstedet, herunder vurdere egne læreprocesser i praksis. 

Vidensmål: Den studerende 
har viden om…… 

Færdighedsmål: Den studerende 
kan….. 

Hvordan afspejler videns- og færdighedsmålene sig i pædagogernes 

praksis? 

Hvilke læringsmuligheder tilbyder vi ift. videns- og færdighedsmålene? 

Hvordan understøtter vi den studerendes læring indenfor dette? 

praktikstedets målgrupper samt 

praktikstedets pædagogiske og 

samfundsmæssige opgaver, 

anvende viden om praktikstedets 

samfundsmæssige 

opgaver i tilrettelæggelsen af det 

pædagogiske arbejde, 

Firkløveren består af to vuggestuegrupper i alderen 0-3 år. 

Børnehaven består af tre grupper, hvor af at to af grupperne er i 

alderen 3-4 år og en storbørnsgruppe med børn i alderen 4-5 år. 

Vi brobygger mellem vuggestuen og børnehaven og med de 

omkringliggende skoler. 

Vi har fokus på at styrke børnenes personlige og sociale 

kompetencer, at give dem gode værdier med videre og styrke dem 

til at møde forskellige udfordringer i livet. Vi har børn fra 

forskellige kulturer og sociale lag i samfundet. 

 

målsætning, tilrettelæggelse og 

organisering af pædagogisk 

praksis, herunder om pædagogiske 

metoders effekter, 

målsætte, tilrettelægge, gennemføre og 

evaluere pædagogisk praksis med 

inddragelse af viden om effekten af 

forskellige pædagogiske metoder, 

Vi arbejder blandt andet med SMTTE-modellen i forhold til at 

tilrettelægge og evaluere vores pædagogiske praksis. Vi vejleder 

den studerende i, hvordan vi anvender modellen og giver den 

studerende mulighed for selv at planlægge og gennemføre en 

aktivitet eller et projekt. 

Ydermere arbejder vi med ”Skema til handling”, som er et 

dokument fra ”Den nye styrkede pædagogiske læreplan”.  

Den studerende får et overordnet kendskab til ”Den nye styrkede 

pædagogiske læreplan” under praktik perioden.  

evaluerings-, undersøgelses- og 

dokumentationsformer,  

dokumentere og evaluere egen deltagelse i 

pædagogisk praksis, herunder reflektere 

over kvaliteten i egne læreprocesser,  

I forhold til dokumentation til forældre tager vi billeder, som bliver 

lagt op på Tabulex, der er vores kommunale intranet. 

Ud fra den studerendes arbejdsportfolio, med praksisbeskrivelser 

vil der i vejledningen være mulighed for at evaluere og reflektere 

over egen praksis og dele dette med sin vejleder. 

Ydermere får den studerende et kendskab til ”Den nye styrkede 

pædagogiske læreplans” – evalueringsmateriale ”Skema til 

handling”.   
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såvel den sundhedsmæssige som 

den dannelsesmæssige 

betydning af sunde madvaner, 

måltidskultur, hygiejne og 
indeklima. 

anvende viden om sundhed og 

sundhedsfremme i tilrettelæggelsen af det 

pædagogiske arbejde. 

Vi har fokus på udeliv og bevægelse i hverdagen, god 

måltidskultur og hygiejne. Den studerende vil få indsigt i 

betydningen af som medarbejder at være rollemodel/kulturskaber 

for børn ved måltidet, ved at være aktiv og i bevægelse og ved at 

gå foran som kulturbærer af sunde vaner. 

Vi har i institutionen fokus på den tidlige indsats i forhold til 

trivsel, udvikling og sundhed. 

Den studerende får et kendskab til vores ”Mad & måltidspolitik”, 

som tager udgangspunkt i nul-sukker.  
Anbefalet litteratur: 

Pædagogen som leder af børnegrupper og læringsmiljø af Dina Dot Dalsgaard Andersen 

Den nye styrkede pædagogiske læreplan.  
 

Særlige informationer om 1. praktikperiode 
Arbejdsplan for studerende: 

Hvilke tidsrum skal den studerende forvente at arbejde indenfor. Kan den studerende forvente at arbejde alene? 

Arbejdstiderne bliver planlagt efter vejlederstimer, så den studerende har mest muligt tid sammen med vejleder. Tiderne vil være 

varierende. 

Den studerende vil ikke have åbne eller lukkevagter i den faste arbejdsplan, men for at få en fornemmelse af hvad det indebærer at være i 

en institution, vil den studerende prøve nogle enkelte gange at være der sammen med sin vejleder ved åbnings- og lukketid.  

 

Den studerende vil aldrig være alene, der vil altid være mindst en medarbejder sammen med den studerende.  

 
Den studerendes placering på praktikstedet 

Tilknytning til gruppe/stue/afdeling. 
 

Den studerende vil som udgangspunkt være i storbørnsgruppen – Uglerne  hos de 4-5-årige børn, men der kan være undtagelser.  

 
Organisering af praktikvejledning 

Hvordan er praktikvejledningen organiseret og tilrettelagt? 

Hvordan inddrages den studerendes portfolio? 

Vi bestræber os på at holde vejledning 1 gang om ugen. Vejledningen vil som udgangspunkt være med ens vejleder, men kan også være 

med lederen eller øvrige pædagoger, hvor der er fokus på dagligdagen og den pædagogiske praksis. Vejledningen vil tage udgangspunkt 

i den studerendes viden og færdighedsmål, samt arbejdsportfolio med praksisbeskrivelser. Det forventes at den studerende sender/deler 

det der skal tales om i vejledningen ca. to dage før, samt at den studerende skriver referat af vejledningen.  
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Herudover vil der være mulighed at få kendskab til: 

 

 Den styrkede pædagogiske læreplan. 

 Metoder til planlægning og evaluering. 

 Bevægelsens betydning for barnet. 

 

Vejledningen giver den studerende mulighed for at drøfte egne erfaringer og viden, som der efterfølgende kan arbejdes videre med og 

som  senere kan anvendes når der skal udarbejdes præsentationsportfolio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studerendes læringsmål for 1. praktikperiode 

 
Studerendes navn:   Praktikvejleders navn:  
Studerendes studienr:   Praktikvejleders mail:  
Studerendes klasse:   Praktiksted:  
Uddannelsessted:   Tlf. til praktikvejleder:  

 
Læringsmål 1 

Hvad: 

 
 

Hvorfor:                                                 

 
 
 

Hvordan (metoder): 

 
 

Praktikvejleders praktikudtalelse 
Udtalelse om: 1) Hvorledes den studerende har 

arbejdet med læringsmålet og 2) hvorledes den 
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studerende kan opfylde kompetencemålet i den 

resterende praktikperiode. 

 
Læringsmål 2 

Hvad: 
 
 

Hvorfor:                                                 
 
 
 

Hvordan (metoder): 
 

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

resterende praktikperiode. 

 
 

 
Læringsmål 3 

Hvad: 
 
 

Hvorfor:                                                 
 
 
 

Hvordan (metoder): 
 
 
 

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

resterende praktikperiode. 

 
 

 
Læringsmål 4 

Hvad: 
 
 

Hvorfor:                                                 
 
 
 

Hvordan (metoder): 
 
 
 

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

resterende praktikperiode. 

 
 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


