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PRAKTIKBESKRIVELSE 

Skole- og fritidspædagogik anden og tredje praktikperiode 
2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014 

 

Praktikbeskrivelsen består af 2 hoveddele: 

A. Beskrivelse af praktikstedet 

B. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode. Specialiseringsmuligheder for Skole- og fritidspædagogik, 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: Vemmelev Skole og SFO 

Adresse: Skolevej 2, 4241 Vemmelev 

Tlf.: SFO kontor: 30 44 32 43 

E-mailadresse: jesie@slagelse.dk 

Hjemmesideadresse: https://vemmelevskole.slagelse.dk/  

Åbningstider: SFO´en har morgenåben på alle skoledage mellem kl. 6:00—8:00 og 14:00-

16:45. 

I skoleferier og på skolefridage har SFO´en åbent mellem kl. 6:15-16:45. Dog 

mailto:jesie@slagelse.dk
https://vemmelevskole.slagelse.dk/
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undtaget lukkedage, se ferieplanen på Slagelse Kommunes hjemmeside 

 

Institutionsleder: SFO-leder: Jette Sieling 

Specialiseringsmuligheder på praktikstedet: 

For hurtigt overblik, sæt kryds ved de specialiseringsmuligheder, der 

er på praktikstedet. 

Dagtilbudspædagogik   

Skole- og fritidspædagogik X 

Social- og specialpædagogik  

Fysiske rammer, ude og inde: 

Faciliteter (herunder faciliteter i lokalområdet). 
1. sal på Vemmelev Skole med arbejds-/møderum for tværprofessionelle 

samarbejdspartnere med tilhørende toilet og bad; 2 grupperum med garderobe 

og toilet – disse bruges af børnehaveklasser i skoletiden og for 

børnehaveklasser i SFO-tiden; 2 grupperum med garderobe og toilet – disse 

bruges til trivselsundervisning de fleste formiddage i skoletiden og for 1. 

klasser i SFO-tiden; 1 grupperum – dette bruges til trivselsundervisning om 

formiddage og til 1.klasser i SFO-tiden samt fællesrum og køkken i et. 

Ny-tilbygning med 3 lokaler bruges til 3. klasserne og som grupperum i 

skoletiden og for 2. - 3. klasser i SFO´tiden, der er tilhørende garderobepladser 

til 3. klasserne; forrum med poolbord, bord og skabe m.m. til opbevaring for 

SFO samt et lille lokale med sofagruppe, wii og computer. 

 

Skolens legeplads med rutsjebane, femgynge, 2 x 2 gynger, klatrestativ, 

klatrepyamide, multibane, 2 supernovaer, diverse cykler og mooncars, stylter, 

balancetræ, klatretræer, bålplads, bålhytte, junglebane med balancebane og 

edderkoppespind i træ, pannabane… 

 

På Vemmelev Skole er der mulighed for brug af gymnastiksal og hal, 

hjemmekundskabslokale, musiklokale og Krealokale. 

Antal børn/unge/voksne: Vemmelev Skole har 500 elever og 60 personaler - der er ca. 200 børn og ca. 

15 voksne i Vemmelev SFO. 

Aldersgruppe: 6-10 år 

Beskrivelse af målgruppen: I SFO´en er vi opdelt i teams, 2.-3. klasserne har aktiviteter på tværs af 
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årgangene, pt. er 0.-1.klasse delt op, sådan at der er en gruppe for hver klasse, 

hvor der samarbejdes i årgangsteams, vi arbejder på, at 0.-1. klasserne skal 

fungere efter samme princip som 2.-3. klasserne, hvor der på tværs vil være 

forskellige værksteder, som børnene kan vælge sig på efter lystbehov.  

Indsatsområder/aktuelle projekter: I SFO´en arbejder vi ud fra vores Mål- og indholdsbeskrivelse, værdigrundlag 

og pædagogisk målsætning med bl.a. nedenstående punkter: 

Krop, bevægelse og sundhed 

Mødet med natur 

Indsatsen for børn med særlige behov 

Inklusion og anerkendelse 

 

Pædagogerne har trivselstimer, understøttende undervisning, lektiecafe, 

frikvartersvagter m.m. i skoletiden.  

 

Vi har faste traditioner, som vi arbejder ud fra hele året. 

Arbejdsmetoder: 

Beskrivelse af institutionens foretrukne pædagogiske metoder og 

begrundelser herfor. 

Vi arbejder med primærvoksne og lægger stor vægt på et tæt 

forældresamarbejde, positiv opmærksomhed, anerkendelse og humør i 

hverdagen.  

I trivselstimerne arbejdes med forskellige metoder f.eks. Trin for Trin.  

I den understøttende undervisning arbejdes der bl.a. rim og remser, 

ordsprog/talemåder, sanglege, samarbejdslege, massage, oplæsning og 

bevægelse til at støtte op om fagene, de sociale relationer og børnenes sociale 

kompetencer. 

Vi arbejder med grupper/klasser og teams jvf. til de enkelte klasser, efter 

intentionen at 1 pædagog og 1 klasselærer samarbejder om hver klasse og i 

årgangsteams. 

Vi arbejder med LP-modellen, Visible learning, aktionslæringsdesign og 

Slagelse Kommunes handleguide til styrkelse af tidlig og forebyggende 

indsats overfor udsatte børn samt ud fra Slagelse kommunes børne- og 

ungepolitik. 

Tværprofessionelt samarbejde: 

Faggrupper som institutionen samarbejder med. 
I SFO´en samarbejder vi med lærerne, pædagogmedhjælperne, juniorklub, vi 

samarbejder med talepædagog og psykolog fra PPR samt sundhedsplejerske 
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og socialrådgiver. 

Vi har brobygningsarbejde med de børnehaver, som vi modtager børn fra.  

Personalegruppens sammensætning: I SFO´en er der fastansat 1 SFO-leder, 1 souschef, 7 pædagoger og 3 

medhjælpere samt 1 pædagogstuderende. 

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  

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 

Vi forventer to forbesøg. På første forbesøg starter vi med en snak om 

praktikstedsbeskrivelsen, uddannelsesplanen, Vemmelev SFO´s Mål- og 

Indholdsbeskrivelse, Vemmelev Skole og SFO´s personalemappe, der 

udleveres på usb-stik samt forventninger til hinanden. Desuden får den 

studerende en rundvisning i huset/indtryk af institutionen med besøg på stuen. 

Den studerende fortæller om sin baggrund/erfaringer fra tidligere 

praktikophold, så vi kan planlægge et forløb ud fra dit personlige 

udgangspunkt. Vi udfylder div. skemaer, bl.a. straffeattest og børneattest, 

ansættelsesbrev og snakker om tavshedspligt. Vi aftaler dato for 2. forbesøg. 

På andet besøgsdag medbringer den studerende begrundede læringsmål for 

praktikken og evt. spørgsmål, som vi gennemgår sammen. Den studerende 

medbringer en præsentation af sig selv til information til forældrene evt. med 

billede. Den studerende informerer om studiedage på University College 

Sjælland og ferieønsker. Den studerende får udleveret mødeplan, telefonliste, 

procedure ved sygdom, plan over aktiviteter, møder og praktiske opgaver. 

Planlægning af de første dage på praktikstedet: 

 Introduktion til institutionen, hverdagens organisering og 

stedets kultur. 

Første dag i praktikken vil den studerende blive introduceret i skolen og 

SFO´ens intranet – personale- og forældreintra samt Tabulex SFO, som bruges 

til at registrere børnene og kommunikation med forældre samt får en kode 

hertil. Den studerende vil få nøgler, alarmbrik og få en orientering om, 

hvordan en normal arbejdsdag fungerer i Vemmelev SFO. De første to dage 

følger den studerende praktikvejleder og indgår i den pædagogiske praksis 

med en observerende indgangsvinkel. 

Organisering af kontakt til professionshøjskolen i forbindelse 2/3 udtalelse: 
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med: 

 praktikudtalelse 

 Afsluttende prøve 

Uddyb, hvordan praktikstedet forholder sig, hvis der er 

bekymring/problemer i praktikforløbet. 

2/3 samtale over skype aftales i samarbejde med den studerende, praktikstedet 

og University College Sjælland. 

2/3 udtalelsen lægges ind på fronter af praktikvejleder efter orientering til den 

studerende. 

 

Afsluttende prøve: 

Første, anden og tredje praktikperiode afsluttes hver med en prøve, der finder 

sted på professionshøjskolen jf. § 17 i bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 

og bilag 1-7.  

 

I tilfælde af bekymringer/problemer i praktikforløbet snakker praktikvejleder i 

første omgang med den studerende og evt. SFO-leder/SFO-souschef og hvis 

der er tvivl eller uenigheder kontaktes professionshøjskolen University 

College Sjælland. 

Dato for sidste revidering: 3. november 2015 
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B. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode 

b) Skole- og fritidspædagogik 
 

 

Skole- og fritidspædagogik 2. Praktikperiode 
Kompetenceområde: Udvikling og læringsrum 

Området retter sig mod pædagogisk arbejde i forskellige udviklings- og læringsrum dvs. skole- og fritidsinstitutioner, herunder tilrettelæggelse og 

gennemførelse af og kommunikation om pædagogiske aktiviteter i pædagogisk praksis. 

Kompetencemål: Den studerende kan skabe sammenhænge mellem forskellige udviklings- og læringsrum og varetage pædagogiske og didaktiske 
opgaver i fritidstilbud og skole samt indgå i professionel kommunikation herom. 

Vidensmål: 
Den studerende har viden 

om…. 

Færdighedsmål: 
Den studerende kan….. 

Hvordan afspejler videns- og færdighedsmålene sig i praksis? 
Hvilke læringsmuligheder tilbyder vi? 

Hvordan understøtter vi den studerendes læring? 

professionsfaglig kommunikation, 

argumentation og samarbejde,  
kommunikere og samarbejde 

professionelt med forældre, 

kolleger, lærere og andre relevante 

aktører,  

I Vemmelev SFO lægger vi stor vægt på et godt forældresamarbejde.Vi 

kommunikerer med forældrene både mundtligt og skriftligt i det daglige 

ved afhentning af børn og gennem Forældreintra og Tabulex SFO. Vi 

skriver månedslige nyhedsbreve og inviterer forældrene til månedslige 

forældrekaffe, hvor forældrene kan lege/hygge med deres SFO-barn. 

Vi har et personalemøde på 1 time hver 14. dage, hvor vi informerer 

hinanden og tager temaer eller emner op til debat. Vi kommunikerer med 

hinanden på Personaleintra. Vi samarbejder i teams: 0. og 1. klasserne 

samt 2. og 3. klasserne.  

Vi har teammøde en 45 minutter ugentligt, hvor vi tilrettelægger og 

igangsætter en hverdag, der tager udgangspunkt i institutionens 

kerneydelser, indsatsområder og vores Mål- og Indholdsbeskrivelse. 

Vi samarbejder med lærerne i årgangsteams, vi har årgangsmøder, 

indskolingsmøder, pædagogiske personalemøder og LP-møder. Vi 
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kommunikerer med lærerne over Personaleintra.  

I efteråret deltager vi i forældremøde og i skole/hjem samtaler i 

samarbejde med lærerteam. I foråret holder hele SFO´en forældremøde, 

hvor SFO-personalet deltager. 

Vi kan tilbyde læringsmuligheder inden for forældresamarbejde, 

kollegialt og tværprofessionelt samarbejde ved at få et indblik i og deltage 

i institutionens kommunikation, argumentation og samarbejde. 

Den studerende har et fast punkt på dagsordenen til personalemøderne. 

Vi understøtter den studerendes læring med ovennævnte gennem 

deltagelse, erfaring, viden- og tankedannelse omkring samarbejdet 

mellem SFO, skole og forældre med udgangspunkt i barnets trivsel og 

ressourcer. Efterfølgende refleksion på kommunikationen, argumentation 

og samarbejdet tages op i vejledningen. 

I Vemmelev SFO arbejder vi på at skabe forskellige udviklings- og 

læringsrum, hvor der tages hensyn til det individuelle barns behov. 

I vores teams planlægger vi vores aktiviteter med medinddragelse af 

børnene og valgfrihed. Vi guider og motiverer børnene gennem 

aktiviteterne og skaber plads til læring. 

Vi kan tilbyde læringsmuligheder i at iagttage og deltage i både 

planlægningen af praksis og praksis. Vi kan tilbyde læringsmuligheder 

ved at indgå i inkluderende relationer med personalet og børnene. 

I Vemmelev SFO understøtter vi den studerendes læring i ledelse af 

udviklings- og læringsrum, herunder klasserumsledelse gennem 

ovennævnte, samt ved i vejledningen at omtale praksis og tanker, 

undringer og refleksioner på praksis. 

ledelse af udviklings- og 

læringsrum, herunder om 

klasserumsledelse,  

motivere, lede og samle børn og 

unge om konkret læring,  I Vemmelev SFO arbejder vi på at skabe forskellige udviklings- og 

læringsrum, hvor der tages hensyn til det individuelle barns behov. I vores 

teams planlægger vi vores aktiviteter med medinddragelse af børnene og  

valgfrihed. Vi guider og motiverer børnene gennem aktiviteterne og 
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skaber plads til læring. 

Vi kan tilbyde læringsmuligheder i at iagttage og deltage i både 

planlægningen af praksis og praksis. Vi kan tilbyde læringsmuligheder 

ved at indgå i inkluderende relationer med personalet og børnene. 

I Vemmelev SFO understøtter vi den studerendes læring i ledelse af 

udviklings- og læringsrum, herunder klasserumsledelse gennem 

ovennævnte, samt ved i vejledningen at omtale praksis og tanker, 

undringer og refleksioner på praksis. 

didaktik og metodik knyttet til 

læring,  
redegøre for sammenhængen 

mellem metodiske og didaktiske 

overvejelser og egen pædagogiske 

praksis,  

På Vemmelev Skole og SFO arbejder vi dagligt ud fra den komplekse 

tilstand, vi i samfundet befinder os i, vi ændrer vores arbejdsmetoder ud 

fra samfundets komplekse tilstand. 

Vi arbejder ud fra Folkeskoleloven (LOV nr. 1640 af 26/12/2013), og 

pædagogerne har understøttende undervisning, lektiecafe og 

frikvartersvagter i skoletiden.  

Vi arbejder ud fra Slagelse Kommunes Børne- og Ungepolitik.  

På Vemmelev Skole og SFO arbejder vi med LP-modellen, 

aktionslæringsdesign, Visible Learning og Handleguiden. Vi arbejder ud 

fra Vemmelev Skoles værdier og forskellige politikker og planer bl.a. 

trivselspolitik, kostpolitik, mobbeplan og omsorgsplan. Vi arbejder ud fra 

Vemmelev SFO´s Mål- og Indholdsbeskrivelse. 

Vi kan tilbyde læringsmuligheder i at iagttage og deltage i understøttende 

undervisning og i diverse møder. Vi kan tilbyde læringsmuligheder ved i 

vejledningen at lære om vores metoder, politikker og planer samt ved 

at bearbejde dem gennem refleksion over praksis og efterfølgende snakke 

om dem i vejledningen.  

På Vemmelev Skole og SFO understøtter vi den studerendes læring i 

didaktik og metodik knyttet til læring ved i vejledningen at snakke om 

tanker, undringer og refleksioner i forhold til ovennævnte. I vejledningen 

kan vi bearbejde vores praksisfortællinger evt. ved hjælp af 
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refleksionscirklen. 

bevægelsesmæssige, musiske, 

æstetiske og kreative processers 

betydning for trivsel, læring og 

udvikling,  

tilrettelægge, gennemføre og 

evaluere differentierede 

læreprocesser inden for udvalgte 

områder, herunder inddrage børn og 

unges perspektiv,  

I Vemmelev SFO arbejder vi på at skabe trivsel, læring og udvikling, 

afhængigt fra børnegruppens udgangspunkt arbejder vi med 

bevægelsesmæssige, musiske, æstetiske og kreative processer ved at 

begejstre og inspirere.  

Eks. kunstprojekt, hvor børnene kan være skabende og 

eksperimenterende. Formålet er, at give børnene en positiv og kreativ 

oplevelse, så de opnår viden, erfaring og deres kulturelle udtryksformer 

og værdier styrkes.  

Eks. dramaprojekt omkring emner som inklusion, mobning m.m., hvor vi 

og børnene til at bearbejde emnet og udtrykke deres følelser omkring det 

Eks. bevægelsesprojekt, hvor vi kombinerer kost og bevægelse ud fra et 

givet tema f.eks. den nordiske mytologi, hvor børnene opnår ny viden og 

erfaring. Målet er at få børnene til at bevæge sig mere, give dem lyst til at 

være fysisk aktive og lære børnene om sunde kostvaner. 

Eks. naturprojekt, hvor børnene lærer naturen at kende, får lyst til at lege 

og udfordre naturen som ekstra legerum, eller hvor børnene lærer om 

naturens ressourcer og at værne over dem. 

Vi kan tilbyde læringsmuligheder i at iagttage og deltage i planlægning, 

igangsætning og evaluering af aktivitetsforløb både alene og i samarbejde 

med teamet. Vi kan tilbyde læringsmuligheder i at iagttage 

medinddragelsen af børnene i diverse aktiviteter og vores brug af 

demokrati. Vi kan tilbyde læringsmuligheder ved, at den studerende selv 

planlægger, igangsætter og evaluerer et projekt i samarbejde med teamet – 

et praktikprojekt.  

På Vemmelev Skole og SFO understøtter vi den studerendes læring ved at 

støtte den studerende i et praktikprojekt, hvor den studerende planlægger, 

igangsætter og evaluere et aktivitetsforløb. Vi forventer og støtter den 

studerende i at arbejde med at strukturere og skriftliggøre projektet 

gennem forventninger, procesplan og evaluering. Vi støtter den 

studerendes læring ved i vejledningen at omtale praktikprojektet og de 
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tanker, undringer og refleksioner, den studerende har i forhold til 

praktikprojektet. 

omsorg, sundhedsfremmende og 

forebyggende arbejde og  
tilrettelægge, gennemføre og 

evaluere indsatser, der styrker 

forebyggelse samt børn og unges 

omsorg og sundhed, og  

I Vemmelev SFO arbejder vi med anerkendende pædagogik, hvor alle 

børn føler sig mødt og forstået som vigtige for fællesskabet.  

Vi arbejder sammen med skolen om forebyggelse af mobning. Lærere og 

pædagoger har et trivselssamarbejde, hvor bl.a. vi arbejder for at skabe 

fællesskabsfølelse, inklusion af alle børn, at børnene lærer, at alle er 

velkomne og at acceptere forskelligheder. 

 

Vi kan tilbyde læringsmuligheder i gode voksen-barn relationer baseret på 

anerkendelse, i at møde og anerkende alle børn med de ressourcer, de 

kommer med. Vi kan tilbyde læringsmuligheder i at skabe plads til 

børnenes individuelle behov. Vi kan tilbyde læringsmuligheder i at skabe 

tryghed for børnene. Vi kan tilbyde læringsmuligheder ved at iagttage og 

deltage i at lære børn sociale spilleregler, så de kan indgå i fællesskaber 

med andre. 

Vi kan tilbyde læringsmuligheder i at arbejde med, at børnene føler 

ejerskab til SFO´en, ved at give børnene en bevidsthed om, at de er en del 

af vores fællesskab. Vi kan tilbyde læringsmuligheder i børnenes 

medindflydelse via bl.a. børnemøder.  

 

På Vemmelev Skole og SFO understøtter vi den studerendes læring ved at 

støtte og vejlede den studerende i at skabe viden og erfaring inden for det 

omsorgsgivende, sundhedsfremmende og forebyggende arbejde med 

børnene. Vi kan understøtte den studerendes læring i deltagelsen af 

tilrettelæggelsen, gennemførelsen og evalueringen af de forebyggende 

indsatser, der gennemføres i praktikperioden. 

6-18 åriges forudsætninger og 

udviklingsmuligheder, herunder 

børn med særlig behov.  

tilrettelægge differentierede 

pædagogiske aktiviteter gennem 

analyse af børn og unges 

forudsætninger og 

I Vemmelev SFO arbejder vi ud fra vores viden om det 5-9 årige barns 

trivsel, læring og udvikling, vi arbejder med at skabe optimale 
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udviklingsmuligheder.  forudsætninger og udviklingsmuligheder for børnene i SFO´en. 

I Vemmelev Skole og SFO´s indsats for børn med særlige behov er 

inklusion og anerkendelse - nøgleord. Det er vigtigt for os, at alle børn, 

uanset baggrund og ressourcer bliver anerkendt og værdsat for, hvad de 

måtte bidrage med. 

Vi kan tilbyde læringsmuligheder i at bruge LP-modellen til evaluering og 

dokumentation. Vi kan tilbyde læringsmuligheder i at iagttage det 

individuelle barns kontaktflade og tillidsforhold. Vi kan tilbyde 

læringsmuligheder i at se og høre hvert enkelt barn og involvere sig i dets 

liv. Vi kan tilbyde læringsmuligheder i at se det enkelte barn som unikt. 

Vi kan tilbyde læringsmuligheder i at møde børn og forældre i dialog med 

respekt og forståelse for deres situation. 

På Vemmelev Skole og SFO understøtter vi den studerendes læring ved at 

støtte og vejlede den studerende i at skabe viden og erfaring med vores 

målgruppe. Vi understøtter den studerendes læring i at skabe viden og 

erfaringer med at se hvert enkelt barn som unikt/forskelligt og ikke 

anderledes ved at vejlede den studerende i hverdagen og gennem snakke i 

vejledningen. Vi understøtter den studerendes læring i at skabe viden og 

erfaring med forældresamarbejdet ved at vejlede den studerende og 

snakke om forældresamarbejdet i vejledningen. 

førstehjælp.  udføre grundlæggende førstehjælp.  
I pædagogernes praksis ligger omsorg for det enkelte barn, deri også pleje 

af smårifter m.v. og i tilfælde af ulykker, så førstehjælp er en del af såvel 

det pædagogiske arbejde. 

Vi kan tilbyde læringsmuligheder inden for omsorgsarbejdet med 

hverdagens førstehjælp. 

På Vemmelev Skole og SFO understøtter vi den studerendes læring i 

omsorgsarbejdet med hverdagens førstehjælp ved at vejlede den 

studerende i hverdagen og gennem snakke og drøftelser i vejledningen. Vi 

understøtter den studerendes læring i førstehjælp ved at følge op på 

studiedagenes førstehjælp gennem drøftelser og debatter i vejledningen. 
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Anbefalet relevant litteratur: 
Anbefalet relevant litteratur: 

”Arbejdet med LP-modellen” Beskrivelse af analysemodellen og strategier for implementering i skolen af Thomas Nordahl, 2008 
”LP-modellens vidensgrundlag” Forståelsen for elevernes læring og adfærd i skolen af Thomas Nordahl, 2008 

”Anerkendende pædagogik” af Bente Lynge, Dansk Psykologisk Forlag, 2007 

Slagelse Kommunes Børne- og Ungepolitik inkl. Handleguiden 
”De kompetente forældre” af Margrethe Bruun Hansen, Aschehoug, 2001  

”SFO- og fritidspædagogik – Før, nu og i fremtiden” af Trine Ankerstjerne m.fl., Dafolo 2010  
”Trin for Trin – social og emotionel læring” CESEL, Special-Pædagogisk Forlag 

Særlige information om 2. praktikperiode 
Arbejdsplan for studerende: 
Hvilke tidsrum skal den studerende forvente at arbejde indenfor. Kan den studerende forvente at arbejde alene? 
Den studerende kan forvente at skulle arbejde i tidsrummet kl. 7:00-16:45, da den studerende vil skulle følge praktikvejleder i nogle af 

timerne i skolen, derudover er der forberedelse, vejledning og møder. Den studerende kan forvente at have lukkevagter hver dag. 
Den studerendes placering på praktikstedet. 

Tilknytning til gruppe/stue/afdeling. 
Den studerende indgår i et stuesamarbejde med praktikvejleder omkring en 0. klasse eller en 1. klasse og i teamsamarbejdet med 

personalet fra 0. - 1. klasse. 
Organisering af praktikvejledning. 
Hvordan er praktikvejledningen organiseret og tilrettelagt? 

Hvordan inddrages den studerendes portfolio? 
Der er 45 minutters ugentlig vejledning, som i starten af praktikken bliver organiseret og struktureret ud fra den studerendes videns- og 

kompetencemål. Det forventes, at den studerende udarbejder dagsordner og referater af alle vejledningerne. Vi forventer, at den studerende 

skriver mindst 1 af sine undringer og/eller refleksioner ned om ugen. 

Der forventes, at den studerende dokumenterer sine tanker, undringer og refleksioner i et praktikdokument eller en porte folie. I 

vejledningen understøtter vi den studerendes læring ved at skabe rum til, at den studerende kan bearbejde sin viden, sine erfaringer og 

refleksioner, både individuelt og gennem efterfølgende snakke om dem i vejledningen og eventuelt gennem refleksionscirklen, ligesom vi 

understøtter den studerendes læring i at dokumentere ved at vejlede den studerende i at samle ovennævnte i praktikdokumentet eller porte-

folien. 

I sidste måned af praktikken eller efterfølgende forventer vi, at den studerende laver en evaluering af praktikperioden, som afleveres til 

praktikstedet, efter at den afsluttende indstilling er afleveret til University College Sjælland. 
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Studerendes læringsmål for 2. 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 
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 
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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. 

 

 

 
Læringsmål 5 

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 6 

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. 

 

 

Dato for udtalelse  
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Skole- og fritidspædagogik 3. Praktikperiode 
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Kompetenceområde: Samarbejde og udvikling 

Området retter sig mod tværprofessionelt samarbejde og det lovgivningsmæssige og organisatoriske grundlag for pædagogens 

Kompetencemål: Den studerende kan skabe sammenhænge mellem forskellige udviklings- og læringsrum og varetage pædagogiske 
og didaktiske opgaver i fritidstilbud og skole samt indgå i professionel kommunikation herom. 

Vidensmål: 
Den studerende har viden 

om…. 

Færdighedsmål: 
Den studerende kan….. 

Hvordan afspejler videns- og færdighedsmålene sig i praksis? 
Hvilke læringsmuligheder tilbyder vi? 

Hvordan understøtter vi den studerendes læring? 

institutionelle og organisatoriske 

rammer for det skole- og 

fritidspædagogiske arbejde,  

agere professionelt inden for de givne 

institutionelle og organisatoriske 

rammer for området,  

Pædagogernes praksis ligger primært i SFO-tiden, hvor aktiviteter 

igangsættes, der iagttages og i forældresamarbejdet. Pædagogerne har 

trivselstimer i skolen, og i forbindelse med den nye skolestruktur pr. 1. 

aug. 2014 har pædagogerne fået understøttende undervisningstimer, 

lektiecafe og frikvartersvagter i skoletiden. Pædagogernes praksis 

afspejles af Vemmelev Skole og SFO´s værdigrundlag og forskellige 

politikker og planer bl.a. trivselspolitik, kostpolitik, mobbeplan og 

omsorgsplan samt Vemmelev SFO´s Mål- og Indholdsbeskrivelse og 

Vemmelev SFO pædagogiske målsætning og handleplan herfor. Vi 

bruger bl.a. personaleintra som en kommunikationsform til at informere 

hinanden både SFO-personalet imellem og mellem pædagoger og 

lærere. Vi bruger forældreintra og Tabulex SFO i den skriftlige 

kommunikation til forældrene. 

Vi kan tilbyde læringsmuligheder i at skabe viden om overstående 

værdier, politikker, planer, beskrivelse og målsætning.  

På Vemmelev Skole og SFO understøtter vi den studerendes læring i at 

skabe sig viden og erfaring med de institutionelle og organisatoriske 

rammer ved at drøfte og snakke om ovenstående værdier, politikker, 

planer, beskrivelse og målsætning i vejledningen.  
 

tværprofessionelt samarbejde med 

lærere og andre faggrupper, 

herunder teamsamarbejde og 

kollaborative fællesskaber,  

analysere, vurdere og agere på̊ faglige 

udfordringer i samarbejdet med 

lærere og andre faggrupper,  

Det tværprofessionelle samarbejde med især lærere fylder en stor del i 

pædagogernes praksis specielt efter den nye folkeskolereform, hvor 

pædagogerne har understøttende undervisning som skal relatere til den 
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faglige undervisning, ellers har vi også tværprofessionelt samarbejde om 

det individuelle barns trivsel og gruppernes trivsel og fællesskab. I 

pædagogernes praksis er samarbejdet med pædagogmedhjælperne også 

vigtigt, da vi samarbejder om SFO´ens dagligdag. Pædagogerne har 

tværprofessionelt samarbejde med andre faggrupper efter behov. 

   

Vi kan tilbyde læringsmuligheder inden for det tværprofessionelle 

samarbejde med lærere gennem deltagelse i det ugentlige møde med 

klasselæreren, samt orientering/deltagelse i generel information mellem 

lærere og pædagoger over personaleintra.  

I efteråret vil der evt. være læringsmuligheder ved at deltage i et 

forældremøde og evt. i enkelte skole/hjem-samtaler i samarbejde med 

lærerteamet. Vi kan tilbyde læringsmuligheder omkring SFO´ens 

hverdag gennem at få et indblik i og deltage aktivt i institutionens 

kommunikation og samarbejde. Den studerende har mulighed for at 

fortælle om sin praksis på personalemøderne hver 14. dag. I foråret vil 

der være læringsmuligheder, når SFO´en har et forældremøde for hele 

SFO´en, hvor SFO-personalet deltager.   

  

På Vemmelev Skole og SFO kan vi understøtte den studerendes læring 

ved at støtte og vejlede den studerende i at skabe viden og erfaring om 

det tværprofessionelle samarbejde gennem deltagelse i det 

tværprofessionelle samarbejde og gennem debatter i vejledningen. Vi 

mener, at det er vigtigt, at pædagogen er opmærksom på sin egen rolle, 

når der er et tværprofessionelt samarbejde. Vi kan her understøtte den 

studerendes læring ved at give den studerende mulighed for at debattere 

omkring pædagogernes rolle i det tværprofessionelle samarbejde og i det 

danske samfund i vejledningen. 

praktikstedets organisation i 

forhold til tværprofessionelt 

samarbejde,  

indgå̊ i samt analysere og vurdere 

praktikstedets tværprofessionelle 

samarbejdspraksis,  

På Vemmelev Skole og SFO er der månedslige årgangsteamsmøder, 

indskolingsmøder, Pædagogisk Råd og LP-møder hvor pædagogerne 

deltager i det tværprofessionelle samarbejde. Desuden er der 
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pædagogiske personalemøder, hvor pædagogerne kan deltage, hvis det 

er muligt i forhold til vores målgruppe. 

Vi kan tilbyde læringsmuligheder ved deltagelse i relevante 

årgangsteamsmøder og pædagogiske personalemøder, samt i 

indskolingsmøder, Pædagogisk Råd og LP-møder. 

På Vemmelev Skole og SFO understøtter vi den studerendes læring i at 

skabe viden og erfaring med de organisatoriske muligheder, der er for 

tværprofessionelt samarbejde både generelt og i Vemmelev SFO ved at 

vejlede den studerende i at finde relevant litteratur, der beskriver 

samarbejdet mellem lærere og pædagoger samt gennem snakke og 

drøftelser om de organisatoriske forhold i Vemmelev SFO i 

vejledningen. Vi understøtter den studerendes læring ved at skabe rum 

til, at den studerende kan bearbejde sine tanker, undringer og 

refleksioner om det tværprofessionelle samarbejde evt. gennem 

refleksionscirklen samt igennem drøftelser omkring det 

tværprofessionelle samarbejde i vejledningen. 

forandringsprocesser og 

innovation,  

deltage i udviklingen af den 

pædagogiske praksis gennem 

innovative og eksperimenterende 

tiltag,  

De samfundsmæssige krav til pædagogernes praksis har gennem tiden 

forandret sig, pædagoger skal derfor kunne nytænke deres pædagogiske 

praksis. Pædagogernes praksis skal ses i en større sammenhæng, dels ud 

fra folkeskoleloven (LOV nr. 1640 af 26/12/2013), som SFO´en hører til 

under, dels ud fra Slagelse Kommunes Børne- og Ungepolitik. I 

forbindelse med den nye folkeskolelov har pædagogerne fra 1/8/2014 

fået understøttende undervisning, lektiecafe og frikvartersvagter i 

skoletiden tilknyttet den pædagogiske praksis.  

Vi arbejder ud fra Slagelse Kommunes Børne- og Ungepolitik, som 

jævnligt forandres.  

 

Vi kan tilbyde læringsmuligheder for den studerende i at skabe sig en 

viden om SFO´ens historik. Vi kan tilbyde læringsmuligheder for den 

studerende i at skabe sig en viden om de samfundsmæssige krav og 

vilkår, der er for en skole og SFO. Vi kan tilbyde læringsmuligheder for 
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den studerende i at være med til at nytænke den pædagogiske praksis 

gennem SFO-personalemøder m.m. 

På Vemmelev Skole og SFO understøtter vi den studerendes læring med 

at skabe viden inden for SFO´ers historiske udvikling gennem en 

orientering omkring Vemmelev SFO´s historiske udvikling. Vi 

understøtter den studerendes læring i at skabe viden og erfaring med 

skoler og SFO´ers samfundsmæssige krav ved at vejlede den studerende 

i hvilken relevant litteratur der bør læses og efterfølge drøfte og snakke 

om de samfundsmæssige krav i vejledningen. Vi understøtter den 

studerendes læring i at nytænke ved at vi er åbne og lyttende over for 

nye ideer og gennem drøftelser og debatter i vejledningen. 

didaktiske og pædagogiske 

metoder til udvikling af 

pædagogisk praksis, herunder 

dokumentation og evaluering, og  

sætte mål, anvende dokumentations- 

og evalueringsmetoder og udvikle 

viden gennem deltagelse, systematisk 

erfaringsopsamling og refleksion 

over pædagogisk praksis og  

Vemmelev SFO lægger stor vægt på et tæt forældresamarbejde, 

positiv opmærksomhed, anerkendelse og humor i hverdagen. Vi 

vægter det daglige samarbejde med forældrene højt, satser på den 

daglige kontakt og har en uhøjtidelig omgangstone. Sfo’en skal være 

et rart og trygt miljø for både børn og forældre. Vemmelev SFO er 

base for børnenes fritid, derfor lægger vi vægt på at vores aktiviteter 

primært er frivillige, demokratiske og lærerige. I Vemmelev Skole og 

SFO´s indsats for børn med særlige behov er inklusion og 

anerkendelse - nøgleord. Det er vigtigt for os, at alle børn uanset 

baggrund og ressourcer bliver anerkendt og værdsat for, hvad de måtte 

bidrage med. 

På Vemmelev Skole og SFO er vores pædagogiske metoder bl.a. LP-

modellen, Visible Learning, Aktionslæringsdesign, Trin for Trin og 

Slagelse Kommunes Handleguide. Visible Learning er et nyt tiltag pr. 

1. aug. 2014. 

På Vemmelev Skole og SFO kan vi tilbyde læringsmuligheder i at skabe 

viden om vores pædagogiske metoder både i praksis og gennem 

vejledningen. Vi kan tilbyde læringsmuligheder i at bruge LP-modellen 

til evaluering og dokumentation. Vi kan tilbyde læringsmuligheder i at 

iagttage det individuelle barns kontaktflade og tillidsforhold. Vi kan 

tilbyde læringsmuligheder i at se og høre hvert enkelt barn og involvere 



 

Praktikbeskrivelse UCSJ. 2. Udgave Pædagoguddannelsen 2014. Specialisering Skole- og Fritidspædagogik 2. & 3. Praktik. Udarbejdet 20. februar 2015/Rev. 28.9.2015 

 

sig i dets liv. Vi kan tilbyde læringsmuligheder i at se det enkelte barn 

som unikt. Vi kan tilbyde læringsmuligheder i at møde børn og forældre 

i dialog med respekt og forståelse for deres situation. Vi kan tilbyde 

læringsmuligheder i Handleguiden, som er Slagelse Kommunes værktøj 

til forebyggende arbejde. Vi kan tilbyde få læringsmuligheder inden for 

Visible Learning, hvor vi arbejder med at visualisere mål for den 

understøttende undervisning. Vi kan tilbyde læringsmuligheder inden for 

etiske dilemmaer. Vi kan tilbyde læringsmuligheder i at udarbejde en 

empirisk baseret undersøgelse af en aktuel problemstilling. 

På Vemmelev Skole og SFO understøtter vi den studerendes læring i at 

skabe viden og erfaring med vores pædagogiske metoder ved at vejlede 

om relevant litteratur og efterfølgende snakke og drøfte de pædagogiske 

metoder i vejledningen. Vi understøtter den studerendes læring i at 

skabe viden og erfaring med vores trivselsarbejde ved at støtte og 

vejlede den studerende i at planlægge, igangsætte og evaluere sit 

praktikprojekt, hvor der er fokus på børnenes trivsel og fællesskab. Vi 

understøtter den studerendes læring i at skabe viden og erfaringer med at 

se hvert enkelt barn som unikt/forskelligt og ikke anderledes, ved at 

vejlede den studerende i hverdagen og gennem snakke i vejledningen. 

Vi understøtter den studerendes læring i at skabe viden og erfaring med 

forældresamarbejdet ved at vejlede den studerende i hverdagen og 

snakke om forældresamarbejdet i vejledningen. Vi understøtter den 

studerendes læring i etiske dilemmaer ved at vejlede den studerende i 

hverdagen og i relevant litteratur samt gennem snakke og drøftelser i 

vejledningen. Vi understøtter den studerendes læring i at udarbejde en 

empirisk baseret undersøgelse af en aktuel problemstilling ved at vejlede 

den studerende omkring et praktikprojekt i hverdagen og vejledningen. 

Hvor den studerende kan pege på kvalificering af pædagogisk praksis’ 

videngrundlag ved at planlægge, igangsætte og evaluere et projektforløb, 

som kan finde begrundelser for sine postulater. 

Anbefalet relevant litteratur: 
”Arbejdet med LP-modellen” Beskrivelse af analysemodellen og strategier for implementering i skolen af Thomas Nordahl, 2008 

”LP-modellens vidensgrundlag” Forståelsen for elevernes læring og adfærd i skolen af Thomas Nordahl, 2008 
”Anerkendende pædagogik” af Bente Lynge, Dansk Psykologisk Forlag, 2007 
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Slagelse Kommunes Børne- og Ungepolitik inkl. Handleguiden 
”De kompetente forældre” af Margrethe Bruun Hansen, Aschehoug, 2001  

”SFO- og fritidspædagogik – Før, nu og i fremtiden” af Trine Ankerstjerne m.fl., Dafolo 2010  
”Trin for Trin – social og emotionel læring” CESEL, Special-Pædagogisk Forlag  

”Den tværprofessionelle praktiker – om udvikling af tværprofessionelt pædagogisk arbejde” af Andy R. Højholt, Han Reitzels Forlag, 2009 

Særlige information om 3. praktikperiode 
Arbejdsplan for studerende: 
Hvilke tidsrum skal den studerende forvente at arbejde indenfor. Kan den studerende forvente at arbejde alene? 
Den studerende kan forvente at skulle arbejde i tidsrummet kl. 7:00-16:45, da den studerende vil skulle følge praktikvejleder i nogle af 

timerne i skolen, derudover er der forberedelse, vejledning og møder. Den studerende kan forvente at have lukkevagter hver dag. 
Den studerendes placering på praktikstedet. 

Tilknytning til gruppe/stue/afdeling. 
Den studerende indgår i et stuesamarbejde med praktikvejleder omkring en 0. klasse eller en 1. klasse og i teamsamarbejdet med 

personalet fra 0. - 1. klasse. 
Organisering af praktikvejledning. 

Hvordan er praktikvejledningen organiseret og tilrettelagt? 

Hvordan inddrages den studerendes portfolio? 
Der er 45 minutters ugentlig vejledning, som i starten af praktikken bliver organiseret og struktureret ud fra den studerendes videns- og 

kompetencemål. Det forventes, at den studerende udarbejder dagsordner og referater af alle vejledningerne. Vi forventer, at den studerende 

skriver mindst 1 af sine undringer og/eller refleksioner ned om ugen. 

Der forventes, at den studerende dokumenterer sine tanker, undringer og refleksioner i et praktikdokument eller en porte folie. I 

vejledningen understøtter vi den studerendes læring ved at skabe rum til, at den studerende kan bearbejde sin viden, sine erfaringer og 

refleksioner, både individuelt og gennem efterfølgende snakke om dem i vejledningen og eventuelt gennem refleksionscirklen, ligesom vi 

understøtter den studerendes læring i at dokumentere ved at vejlede den studerende i at samle ovennævnte i praktikdokumentet eller porte-

folien. 

I sidste måned af praktikken eller efterfølgende forventer vi, at den studerende laver en evaluering af praktikperioden, som afleveres til 

praktikstedet, efter at den afsluttende indstilling er afleveret til University College Sjælland. 

 

 

Studerendes læringsmål for 3. Praktikperiode 

 

Studerendes navn:   Praktikvejleders navn:  

Studerendes studienr:   Praktikvejleders mail:  
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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 
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): 
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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 5 

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. 

 

 

Dato for udtalelse 

 
 

 

 


