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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 2/3 udtalelse 
 

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 2/3 udtalelsen efter 2/3 mødet. Der er skabelon hertil under den studerendes læringsmål. Praktikbeskrivelsen inddrager således både 

praktikstedets uddannelsesplan og den studerendes læringsmål samt praktikstedets 2/3 udtalelse. (2/3 udtalelsen kan adskilles fra praktikbeskrivelsen, når den 

videregives til professionshøjskolen). 

 

A. Beskrivelse af praktikstedet 

 Skriv i de hvide felter nedenfor 

Institutionens navn: Vemmelev Skole 

Adresse: Skolevej 2, 4241 Vemmelev 

Tlf.: Skolens kontor: 58 38 33 31 

E-mailadresse: vemmelevskole@korsoerkom.dk 

Hjemmesideadresse: www.vemmelev-skole.dk 

Åbningstider: Skolen har undervisning fra kl. 8:00-14:00 – Møder ligger udover undervisningstiden. 

Institutionsleder: Skoleleder Rikke Sørensen 

Specialiseringsmuligheder på praktikstedet: 

For hurtigt overblik, sæt kryds ved de specialiseringsmuligheder, der 

er på praktikstedet. 

Dagtilbudspædagogik   

Skole- og fritidspædagogik X 

Social- og specialpædagogik  

mailto:vemmelevskole@korsoerkom.dk
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Fysiske rammer, ude og inde: 

Faciliteter (herunder faciliteter i lokalområdet). 

 På 1. sal på Vemmelev Skole ligger 2 grupperum hvor vore 0 klasser holder til ,både i 

undervisningen og i sfo tiden. Derudover er der 2 grupperum hvor 1 klasserne holder til i sfo 

tiden. 

1 salen rummer desuden også fællesrum og køkken. 

 

Vi har mulighed for brug af gymnastiksal og hal, sløjdlokale, hjemmekundskabslokale, 

musiklokale og Krealokale. 

 

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… 

Antal børn/unge/voksne: På Vemmelev Skole går der ca. 489 elever og ca.  60 medarbejdere– i børnehaveklasserne er 

der  pt 36 børn., 2 børnehaveklasseledere, 2 pædagoger og (2 lærere) tilknyttet. 

Aldersgruppe: 5-7 år 

Beskrivelse af målgruppen: Eleverne har stor motivation og lyst til at lære… 

Indsatsområder/aktuelle projekter: I børnehaveklasserne arbejder vi ud fra kompetencemålene for børnehaveklasse, vi arbejder 

med brobygning mellem dagsinstitutioner/skole, skole/SFO og børnehaveklasse/de 

efterfølgende klassetrin. Vi arbejder med implementering af kost- og sundhedspolitik.  

Arbejdsmetoder: 

Beskrivelse af institutionens foretrukne pædagogiske metoder og 

begrundelser herfor. 

Børnehaveklassen er en del af den danske folkeskole, hvor vi arbejder hen imod at modne og 

gøre eleverne parat til 1. klasse. 

På Vemmelev Skole vægter vi skolestarten/klassedannelsen meget højt. 

I børnehaveklasserne arbejder vi ud fra et helhedssyn på barnet og vælger den sociale, 

emotionelle og indlæringsmæssige/faglige udvikling lige højt. 

Det at skabe bro mellem børnehave, SFO, øvrige klassetrin og forældre vægtes højt  for at 

opnå et helhedssyn på barnet. 

 

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 ud fra folkeskoleloven, Slagelse Kommunes børne- og ungepolitik, Slagelse 

Kommunes Handleguide til styrkelse af tidlig og forebyggende indsats overfor udsatte børn. 

Vi arbejder med LP-modellen og Visible Learning. 

Tværprofessionelt samarbejde: 

Faggrupper som institutionen samarbejder med. 

I børnehaveklasserne har den primære SFO-pædagog i trivselstimer, understøttende 

undervisning og lektiecafe. Elevernes kommende 1. klasses lærer har nogle timer om ugen. 

 

Vi samarbejder med både tandlæge, sundhedsplejerske, talepædagog, psykolog og andre 

relevante faggrupper. Vi har brobygningsarbejde med de børnehaver, som vi modtager elever 
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fra. Vi samarbejder med PPR og socialrådgivere i Slagelse Kommune. 

Personalegruppens sammensætning: 35 lærere, 2 børnehaveklasseledere, 1 støttelærer, 9 pædagoger, 4 pædagogmedhjælpere, 2 

skolesekretære, 1 kontormedhjælper, 1 skoleleder, 1 viceskoleleder, 1 afdelingsleder, 1 SFO-

leder og 1 souschef i SFO samt ca. 5 vikarer. 

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) X 

Praktikvejlederuddannelse (6-8 ugers uddannelsesforløb på diplomniveau)  

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 

Præsentation af skolens værdigrundlag. 

Rundvisning på skolen.  

 

Samtale med studerende omkring opgave evt. ønsker om projekter, forventningsafstemning 

inden praktikkens start, udfyldelse af straffe- og børneattest. Dialog om praktikbeskrivelse og 

uddannelsesplan samt de dertilhørende læringsmål. 

 

Den studerende vil få udleveret sin mødeplan. 

 

Planlægning af de første dage på praktikstedet: 

 Introduktion til institutionen, hverdagens organisering og 

stedets kultur. 

Den studerende følger børnehaveklassen første dag som observant. Vi aftaler tidspunkt for 

vejledningstimer. Information om handleplaner for fokuselever, logbog, løbende supervision 

og evaluering. Introduktion i skolens intranet – personale- og forældreintra. 

 

Organisering af kontakt til professionshøjskolen i forbindelse 

med: 

 2/3 udtalelse 

 Afsluttende prøve 

Uddyb, hvordan praktikstedet forholder sig, hvis der er 

bekymring/problemer i praktikforløbet. 

2/3 udtalelse: 

2/3 samtale aftales i samarbejde med den studerende, praktikstedet og University College 

Sjælland, dialogen foregår via Skype. 

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. Skoleleder eller SFO-leder, og hvis der er tvivl eller uenigheder 

kontaktes professionshøjskolen UCSJ. 



 

Praktikbeskrivelse UCSJ. 2. Udgave Pædagoguddannelsen 2014. Udarbejdet 4. februar 2015 

 

Dato for sidste revidering: 24. februar 2015 

 

 

B. Uddannelsesplan for første praktikperiode 
Tema: Pædagogens praksis 

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, 

Børnehaveklasselederne/pædagogerne skal skabe praksis, hvor børnene får 

udfordringer, der udvikler nysgerrighed, videbegær og lyst til at lære, altså et 

fundament, som samtidig skal gøre børnene fortrolig med skolen. 

Pædagogerne skal skabe sammenhæng i overgangen mellem skole og hjem, i 

overgangen fra dagtilbud til skole og fra børnehaveklassen til de efterfølgende 

klassetrin og SFO. 

Legen skal udgøre et centralt element i undervisningen med vægt på legens 

egenværdi og læring gennem leg og legelignende aktiviteter. Pædagogernes 

praksis skal udvikle børnenes lyst og engagement til og motivation for at 

beskæftige sig med skolens indhold, sociale fællesskab og særlige arbejdsformer 

og herved bidrage til grundlaget for børnenes videre skolegang. 

 

Vi kan tilbyde læringsmuligheder for den studerende til at opnå viden og erfaring 

i børnehaveklasselederens/pædagogens praksis, ved at den studerende deltager i 

tilrettelæggelse og udførelsen af det pædagogiske arbejde. 

 

Vi understøtter den studerendes læring ved at støtte og vejlede den studerende i 

tilrettelæggelsen og udførelsen af det pædagogiske arbejde, samt ved at snakke 

om det og inspirerer den studerende i vejledningen. 

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, 

Børnehaveklasselederne/pædagogerne udfordrer børnene inden for sprog, 

matematisk opmærksomhed, naturfaglige fænomener, kreative og musiske 

udtryksformer, krop og bevægelse, engagement og fællesskab gennem den 

pædagogiske praksis jf. Kompetencemål for børnehaveklassen. 

Børnehaveklasselederne/pædagogerne arbejder målrettet med børnenes sociale 

relationer og trivsel for at forbygge mobning jf. Vemmelev Skoles moppeplan 

ligesom der arbejdes på at børnene udvikler værktøjer til at bearbejde konflikter 
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i samspillet mellem børn/børn og børn/voksne. 

 

Vi kan tilbyde læringsmuligheder for den studerende inden for sprog, matematisk 

opmærksomhed m.m. Vi kan tilbyde læringsmuligheder inden for børnenes 

sociale relationer, trivsel og konfliktbearbejdning. 

 

På Vemmelev Skole understøtter vi den studerendes læring i at skabe viden og 

erfaring med børnehaveklassens kompetencemål ved at lade den studerende 

deltage aktivt i undervisningen og ved at drøfte og snakke om kompetencemålene 

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

om børns sociale relationer ved vejlede den studerende i hverdagen, ved at snakke 

og drøfte børns sociale relationer i vejledningen, og ved at støtte og vejlede den 

studerende i et lille praktikprojekt, hvor den studerende arbejder med en lille 

gruppe børn for at styrke deres sociale relationer. Vi understøtter den studerendes 

læring med børns trivsel og konfliktbearbejdning ved at vejlede den studerende i 

hverdagen og gennem drøftelser og snakke i vejledningen. 

evaluerings-, undersøgelses- og 

dokumentationsformer,  

dokumentere og evaluere egen deltagelse i 

pædagogisk praksis, herunder reflektere 

over kvaliteten i egne læreprocesser,  

På Vemmelev Skole arbejder vi med Slagelse Kommunes børne- og ungepolitik, 

Slagelse Kommunes Handleguide, Visible Learning og LP-modellen.  

 

Vi kan tilbyde læringsmuligheder inden for Slagelse Kommunes handleguide, 

Visible Learning og LP-modellen. 

 

På Vemmelev Skole understøtter vi den studerendes læring i at skabe viden om 

Slagelse Kommunes børne- og ungepolitik og handleguide ved at drøfte den med 

den studerende i vejledningen. Vi understøtter den studerendes læring i at skabe 

viden og erfaring med Visible Learning gennem dialog i vejledningen. Vi 

understøtter vi den studerendes læring i at skabe viden og erfaring med LP-

modellen ved at vejlede den studerende i relevant litteratur og ved at snakke og 

drøfte Lp-modellen i vejledningen. Vi understøtter den studerendes læring ved at 

vejlede den studerende i dokumentationen af praktikprojektet. Vi understøtter den 

studerendes læring i at evaluere egen deltagelse i pædagogisk praksis ved at give 

den studerende mulighed for at bearbejde en situation fra praksis, som den 

studerende har reflekteret over ved at sammensætte praksis med teori og 

derigennem at reflektere over kvaliteten af egen praksis eventuelt via 

refleksionscirklen. 

såvel den sundhedsmæssige som 

den dannelsesmæssige 

anvende viden om sundhed og 

sundhedsfremme i tilrettelæggelsen af det 

Børnehaveklasselederne/pædagogerne skal i løbet af året undervise børnene i 

krop og hygiejne, så de kan beherske basal personlig hygiejne og opnår en viden 
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betydning af sunde madvaner, 

måltidskultur, hygiejne og 

indeklima. 

pædagogiske arbejde. om bakterier og hygiejneregler. Ligeledes skal børnene undervises i det sunde 

valg, hvor børnene opnår viden om kostråd, skolens kostpolitik og kan 

sammensætte et sundt måltid. 

 

Vi kan tilbyde læringsmuligheder inden for hygiejne og skolens kostpolitik. 

 

På Vemmelev Skole understøtter vi den studerendes læring i at skabe viden og 

erfaring med hygiejne og kostpolitik ved at vejlede den studerendes i hverdagen 

og gennem drøftelser og snakke i vejledningen. 

Anbefalet litteratur: 
Bekendtgørelse om formål, kompetencemål og færdigheds- og vidensmål i børnehaveklassen (Fælles Mål) – BEK nr. 855 af 01/07/14 gældende 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=164142    

Undervisningsministeriet – den nye folkeskole – børnehaveklassen - http://www.uvm.dk/Den-nye-folkeskole/En-laengere-og-mere-varieret-

skoledag/Boernehaveklassen  

Forenklede fælles mål for børnehaveklassen - http://ffm.emu.dk/maal-struktur/boernehaveklassen 

Særlige informationer om 1. praktikperiode 
Arbejdsplan for studerende: 

Hvilke tidsrum skal den studerende forvente at arbejde indenfor. Kan den studerende forvente at arbejde alene? 
Den studerende skal forvente at arbejde i tidsrummet 7.45 – 16.45. Der er mulighed for, at den studerende kan arbejde med en mindre gruppe i tilfælde af 

projektarbejde. 

 

Den studerendes placering på praktikstedet 

Tilknytning til gruppe/stue/afdeling. 
Studerende i 1. praktikperiode er tilknyttet børnehaveklasserne på Vemmelev skole. 

 
Organisering af praktikvejledning 

Hvordan er praktikvejledningen organiseret og tilrettelagt? 

Hvordan inddrages den studerendes portfolio? 
 

Der er 1 times ugentlig vejledning, som i starten af praktikken bliver organiseret og struktureret ud fra den studerendes videns-, kompetence- og læringsmål.  

 

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 en porte folie. Vi understøtter den studerendes læring ved at skabe rum til, at 

den studerende kan bearbejde sin viden, sine erfaringer og refleksioner ligesom vi understøtter den studerendes læring i at dokumentere ved at vejlede den studerende 

i af samle ovennævnte i porte-folien. 

Vi forventer, at den studerende laver en evaluering af praktikperioden, som afleveres til praktikstedet i slutningen af praktikken. 

 

Der er forventning om, at den studerende deltager aktivt i planlægning, udførelse og evaluering af aktiviteterne samt i vejledningen.  
 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=164142
http://www.uvm.dk/Den-nye-folkeskole/En-laengere-og-mere-varieret-skoledag/Boernehaveklassen
http://www.uvm.dk/Den-nye-folkeskole/En-laengere-og-mere-varieret-skoledag/Boernehaveklassen
http://ffm.emu.dk/maal-struktur/boernehaveklassen
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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 2/3 udtalelse 
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 2/3 udtalelse 
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 2/3 udtalelse  
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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 2/3 udtalelse 
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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


