
 

 

 
 

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET 
 

PRAKTIKSTEDET 

 
PRAKTIKSTEDETS NAVN 
ADRESSE 
POSTNR. OG BY 
TLF. NR. 
MAIL ADRESSE 
HJEMMESIDE 
 

 
Børnehuset Boelholm 
Boelholmvej 3 
3660 Stenløse 
72599580 
Anne.krusaa@egekom.dk 
www.boelholm.dk 

INSTITUTIONSTYPE / FORANSTALTNING 

 
INSTITUTIONSTYPE / FORANSTALTNING 
 
ANTAL BØRN/UNGE/VOKSNE 
 
ALDERSGRUPPE 
 
ANTAL STUER / AFDELINGER 
 
ÅBNINGSTIDER 
 

 
Integreret 0-6 år 
Vi søger studerende til børnehaven 3-6 år 
21 vuggestuebørn og 45 børnehavebørn 
13 voksne 
0-6 år 
 
2 afdelinger 
 
6.45-17.15 
Fredag 6.45-16.15 

ANSATTE 

 
PERSONALENORMERING 
 
FAGGRUPPER OG FUNKTIONER 

 
6 voksne til 21 vuggestuebørn og 6 voksne til 41 
børnehavebørn 
1 leder, 6 pædagoger og 6 pædagogmedhjælpere 

 
 

 

KONTAKTPERSON FOR PRAKTIKKEN 
 

Anne Krusaa eller Mette Cole 
 

 

Dato for udfyldelse: februar 2015                    Udfyldt af: Anne Krusaa og Mette Cole 
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PRAKTIKSTEDETS FORMÅL 
Lovgivning, servicemål, virksomhedsplan etc. 

Vi arbejder efter 6 indsatsmål, med udgangspunkt for et sammenhængende børneliv fra 0 - 18 år med særlig fokus 
på inklusion, intern kommunikation, sprog, science, medie læring og involvering af civilsamfundet. 
Derudover arbejder vi med 6 udtryks og udviklingsformer – alsidig personlighedsudvikling, sociale og sproglige 
kompetencer. Krop og bevægelse, kulturelle udtryksformer og natur. 
Vi arbejder altid anerkendende og efter ICDP principperne.  

KARAKTERISTIK AF PRAKTIKSTEDETS BRUGERGRUPPE 

Vi har børn i alderen 0-6 år. Den studerende er tilknyttet børnehaven 

KARAKTERISTIK AF PRAKTIKSTEDETS ARBEJDSMETODER 
Den pædagogiske praksis og begrundelserne herfor 

Vi arbejder udfra en åben struktur i børnehaven. Vi er funktionsopdelt og arbejder alle på tværs i denne struktur. 
Dette har vi bla gjort for at tilgodese alle børns individuelle behov og som en arbejdsmetode til at arbejde med 
inklusion. 
Vi har fokus på de sociale kompetencer, derfor arbejder ved med Red Barnets ”Fri for mobberi” koncept 

PRAKTIKSTEDETS STRUKTUR OG ORGANISERING 
Alders-, stue-, afdelings-, funktionsopdeling 

Vi har en åben struktur men arbejder i aldersinddelte grupper som vi har 3 af i børnehaven.  

PRAKTIKSTEDETS LEDELSES- OG PERSONALESTRUKTUR 
Ledelsesgrundlag, beslutningskompetencer etc. 

Vi er område ledelse og har en områdeleder samt en daglig leder i huset 
Vores område består af 10 institutioner i Stenløse/Ølstykke/Veksø 

INTERNT SAMARBEJDE 
Praktikstedets personalesamarbejde, mødestruktur, sociale arrangementer, m.v. 

Vi afholder et personalemøde om måneden, fra kl. 17-19 
Derudover afholder vi børnehavemøder og pædagogmøder hver anden mandag, samt planlægningsmøder hver 
mandag. 
Der bliver desuden afholdt en pædagogisk dag om året en lørdag 
Vi mødes til sociale arrangementer ca 2 til 3 gange om året 

EKSTERNT SAMARBEJDE 
Praktikstedets samarbejde med andre faggrupper/professioner 

Vi samarbejder med PPR i kommunen, psykologer, talepædagoger og motorikpædagog 
Vi har i Egedal kommune børneteams som vi som institution kan få vejledning i svære pædagogiske ting. 
 

ØVRIGE FORHOLD 
Regler vedr. straffeattest, børneattest, tavshedspligt, oplysningspligt, magtanvendelse mv. 

Egedal kommune indhenter straffe og børneattest. 
Alle medarbejdere har tavshedspligt 



 
 

 

SÆRLIGE FORHOLD 

DEN STUDERENDES PLACERING PÅ PRAKTIKSTEDET 
Tilknytning til gruppe/stue/afdeling 

Den studerende vil blive tilknyttet børnehaven i en bestemt gruppe 
Den studerende vil blive tilknyttet en vejleder 
 

FORVENTNINGER TIL DEN STUDERENDES FORUDSÆTNINGER  

Det forventes at den studerende er fleksibel og kan indgå i en åben struktur. Den studerende skal udover at være 
tilknyttet en gruppe kunne begå sig  og tage vare på alle børn i børnehaven, samt kunne arbejde sammen med alle 
voksne 
Det forventes at man kan indgå i alle praktiske og pædagogiske gøremål 
Vi forventer derudover at den studerende er åben og initiativrig 
Den studerende skal planlægge, gennemfører og evaluere aktiviteter indenfor linje faget. 
Den studerende skal indgå i praktikstedets pædagogiske praksis. Deltage i planlægningen, gennemførelse og 
evaluering af pædagogiske processer.  
Opsamle og reflektere over erfaringer fra praksis 
Demonstrere personlig indsigt om egne relationsmæssige forudsætninger og sociale færdigheder 

ARBEJDSPLAN FOR DEN STUDERENDE 
Den studerende skal følge vejlederens skema, samt møder som denne går til i den omfang det er relevant 
Der vil være en time afsat til vejledning  
Det forventes at den studerende deltager i p. møder og pædagogisk dag. 

ARRANGEMENTER, SOM DEN STUDERENDE SKAL DELTAGE I 
Personalemøder 
Derudover andre relevante arrangementer ifølge vores årsplan 

TILBUD TIL DEN STUDERENDE 

Arbejde med andre samarbejdspartnere ift særligt indsats i nogle tilfælde 
 

 

FORBESØG 

FORBESØGETS TILRETTELÆGGELSE 
Hvordan er forbesøget tilrettelagt og hvem deltager? 

Der vil være en rundvisning samt en snak med vejlederen eller den daglige leder 
Vi udlevere  personale politik samt mødeskema 
Den studerende har overvejet hvilke særlige arbejdsområder man ønsker at arbejde med. 
 

 
 



 

 

PRAKTIKVEJLEDNING 

PRAKTIKVEJLEDERENS KVALIFIKATIONER OG FORUDSÆTNINGER 
Hvem er praktikvejleder(e), og hvilken uddannelsesmæssig baggrund har vedkommende? 

Mette Cole uddannet pædagog 
Har diplomuddannelse som praktikvejleder. 
 

ORGANISERING AF PRAKTIKVEJLEDNING 
Hvordan er praktikvejledningen organiseret og tilrettelagt? 

En fast time om ugen og ellers efter behov 
 

PRAKTIKDOKUMENTET 
Hvordan inddrages praktikdokumentet herunder læringsmålene i vejledningen? 

Vejledningen vil bestå af input fra både den studerende og vejleder.  
 

 
LINJEFAG 

Hvilke linjefagsområder er der fokus på, og hvordan arbejdes der med dem? 

SUNDHED, KROP OG BEVÆGELSE 

Vi arbejder ud fra en lokal sundhedspolitik 
Vi har et værksted, et spille/ konstruktionsrum, teaterrum og et motorikrum til pædagogisk aktivitet. 
Vi tager på tur ud af huset 
 

UDTRYK, MUSIK OG DRAMA 

Vi har fredags samlinger hvor vi synger og danser 
Laver projekter når det passer ind 
Vi har et drama/danserum 
 

VÆRKSTED, NATUR OG TEKNIK 

Vi har et stort flot værksted som frit kan benyttes af både børn og voksne 
Vi tager på ture i skoven 
Vi har en dejlig stor legeplads og nem tilgang til skov og natur 
 

 
 
 
 
 
 



Menneske-, lærings- og udviklingssyn i relation til konkrete didaktiske og metodiske overvejelser 
Temauger 
 

 

Børn og unges livsbetingelser og trivsel, herunder omsorgssvigt og mobning,  
i relation til kulturelle, institutionelle og samfundsmæssige vilkår 

Vi arbejder ud fra ”Fri for mobberi” fra Red Barnet 
Vi arbejder ud fra ICDP principperne 
Vi arbejder anerkendende og inkluderende 

Inklusion og eksklusion 
Vejlederen har været på diplomuddannelse i inklusion 
Vi arbejder ud fra at alle børn er en del af fællesskabet 

 

Børne- og ungekultur, leg og aktiviteter 
Vi arbejder ud fra fri leg samt enkelte struktureret aktiviteter 

 

Brugerinddragelse og rettigheder,  
herunder samarbejde med og vejledning af forældre og andre pårørende samt fagpersoner 

Den studerende vil indgå i samarbejdet i det omfang det kan lade sig gøre 

 

Udsatte børn og unge samt børn og unge med særlige behov for pædagogisk støtte og indsats 
Vi har støttepædagoger til børn med særlige behov samt talepædagoger og motorikpædagoger 

 

Forebyggende arbejde og interventionsformer 

 
 

Love, konventioner og regler af særlig betydning for børn, unge og deres pårørende 
 

 

Pædagogiske læreplaner og sprogvurderinger i dagtilbud 
Vi laver sprogvurderinger  på alle børn inden de bliver 3.5 år 
Vi arbejder udfra Egedal kommunes Børne og unge politik 

Skolestart og fritidsordning. Overgang fra daginstitution til skole 
Alle børn som skal i skole starter i SFO 1 april  
Vi har en skolegruppe som arbejder målrettet med at gøre børnene klar til SFO/skolestart 
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