
Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: 
A. Beskrivelse af praktikstedet 
B. Uddannelsesplan for første praktikperiode  

a) Pædagogens praksis 
C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode 

a) Specialiseringsmuligheder for Dagtilbudspædagogik 
b) Specialiseringsmuligheder for Skole- og fritidspædagogik 
c) Specialiseringsmuligheder for Social- og specialpædagogik 

Praktikstedet udfylder de hvide felter. Under de enkelte praktikperioder udfyldes de relevante praktikperioder med beskrivelser af, hvordan 
man på praktikstedet arbejder med de angivne videns-og færdighedsmål. 

PRAKTIKBESKRIVELSE

A. Beskrivelse af praktikstedet
Skriv i de hvide felter:

Institutionens navn:

Adresse:

Tlf.:

E-mailadresse:

Hjemmesideadresse:

Åbningstider: Mandag-torsdag kl. 6.30-17 og fredag kl. 6.30-16

Specialiseringsmuligheder på praktikstedet:  
For hurtigt overblik - sæt kryds ved de 

Dagtilbudspædagogik (Sæt kryds i det/de relevante felter) X
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For hurtigt overblik - sæt kryds ved de 
specialiseringsmuligheder, der er på praktikstedet. De 3 
farver går igen nede i skabelonen nedenfor rettet mod de tre 
forskellige specialiseringsområder.

Skole- og fritidspædagogik (Sæt kryds i det/de relevante 
felter)

Social- og specialpædagogik (Sæt kryds i det/de relevante 
felter)

Praktikstedets formål - jævnfør lovgrundlag: Vi arbejder ud fra dagtilbudsloven

Beskrivelse af brugergruppen:

Antal børn/unge/voksne:

Aldersgruppe: Integreret institution 0-6 år.

Arbejdsmetoder: 
Kort beskrivelse af praktikstedets pædagogiske praksis 
herunder teoretiske og metodiske grundlag. (Uddybes senere i 
relation til uddannelsesplanens videns- og færdighedsmål)

Vi arbejder ud fra dagtilbudsloven, børnehusene Ganløse/Slagslunde pædagogiske 
læreplaner og Egedal kommunes indsatsområder. 

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

Børnehusene Slagslunde/Ganløse 
Stjernehuset ligger i Slagslunde, Hvidehøj, Møllehøj og Basthøj ligger i Ganløse. To 
små landsbyer tæt på skov og sø.

Ansatte  
(Antal og faggrupper – pædagogisk faggruppe og andre 
faggrupper)

1 områdeleder, 4 daglige leder, 2 projektpædagoger og 3 køkkenmedhjælper 
Stjernehuset: 3 pædagoger og 3 medhjælper 
Hvidehøj: 3 Pædagoger og 3 medhjælper 
Møllehøj: 4 Pædagoger og 3 medhjælper 
Basthøj: 7 pædagoger og 4 medhjælper 

Dato for sidste revidering:
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B. Uddannelsesplan

Uddannelsesplan for 1. praktikperiode - Pædagogens praksis
Pædagogisk Grundfaglighed - Pædagogens praksis – 1. praktikperiode. 
Området retter sig mod deltagelse i pædagogisk praksis inden for det pædagogiske arbejdsområde. 

Kompetencemål: De 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 arbejder praktikstedet med det? Og hvordan understøtter praktikstedet den 
studerendes læring indenfor dette?   
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praktikstedets målgrupper samt 
praktikstedets pædagogiske og 
samfundsmæssige opgaver,

anvende viden om praktikstedets 
samfundsmæssige 
opgaver i tilrettelæggelsen af det 
pædagogiske arbejde,

Vi arbejder med udgangspunkt i barnet som individ og gruppen som fællesskabet. Og 
tilrettelægger praksis med fokus på barnets nærmeste zone for udvikling, for at støtte 
barnet bedst muligt. Vi arbejdet også udfra en ressource orienteret pædagogik med 
særlig fokus på relationen til barnet. Vi arbejder ud fra dagtilbudsloven, børnehusene 
Ganløse/Slagslunde pædagogiske læreplaner og Egedal kommunes indsatsområder.  

Vi skaber et læringsrum hvor du i løbet af praktikken får mulighed for at opnå 
kendskab til børnehavebørns eller vuggestuebørns færdigheder og kompetencer, og 
får en forståelse for børnenes forskelligheder. 

Vi forventer at du laver en eller flere mindre aktiviteter med udgangspunkt i den viden 
du som studerende har fået i løbet af de første uger om børnegruppen.  

Vores personalegruppe er sammensat af mennesker med meget forskellige interesser 
og kompetencer på tværs af både stuer og huse. Det giver dig mulighed for som 
studerende, at have mange kollegaer du kan sparer med, hvilket vil være med til at 
højne din faglighed som kommende pædagog. 

Børnehusene er kendetegnet som en institution med høj faglighed, et godt 
pædagogisk miljø og et omstillingsparat personale. Vi har en kultur hvor konstruktiv 
kritik er tilladt. Disse egenskaber er med til at gøre læringsmuligheder for dig som 
studerende gode.  

Vejlederen støtter op om de ideer den studerende har og hjælper med at justere 
aktiviteterne så de passer til dagligdagen i husene. Der sættes tid af i et rimeligt 
omfang til at den studerende kan afvikle aktiviteten.
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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,

I børnehusene arbejder vi med ICDP - de 8 samspilstemaer, som bygger på den 
følelsesmæssige, meningsskabende og vejledende dialog.   

Vi organisere og tilrettelægger ofte det pædagogiske arbejde så børnene bliver opdelt 
i mindre grupper. De opdeles alt efter hvad det pædagogiske mål er, med de 
aktiviteter vi laver. 

Læring finder sted i planlagte voksenstrukturerede aktiviteter, samt i hverdagens 
praktiske og spontane gøremål og  i barnets leg og udforskning. I princippet er alle 
situationer mulige læringssituationer. Vi vægter  hverdagsprægede ting som at tage 
tøj af og på, spisesituationen og oprydning ligeså vigtige som planlagte aktiviteter. 

Legen er en stor del af børnenes hverdag og vi understøtter den pædagogisk. Leg er 
læring.  

Som vejleder støtter vi op om dine didaktiske overvejelser og samarbejder om at 
udvikle praksis.
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Evaluerings-, undersøgelses- og 
dokumentationsformer, 

Dokumentere og evaluere egen 
deltagelse i pædagogisk praksis, 
herunder reflektere over kvaliteten i 
egne læreprocesser, 

Vi dokumenterer og evaluere udefra  modellerne MØK, EVA, MATRIX, ICDP. Billede 
dokumentation ligger på intra. 

Du får mulighed for at opnå indsigt i og arbejde med hvordan man kan dokumentere 
og evaluere det pædagogiske arbejde i en børnehave eller vuggestue. 

Vi forventer, at du laver en mindre iagttagelsesøvelse og aktivt bruger 
praksisfortællinger som et afsæt til refleksioner med vejleder.  

Vejleder vil støtte dig i arbejdet med praksisfortællingerne og hvis det er nødvendigt 
hjælpe dig i gang med iagttagelsesøvelsen. 

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.

I 3 af børnehusene har forældrene til valgt  madordning. (Møllehøj, Hvidehøj og 
Basthøj) Stjernehuset har fravalgt madordning. Vi taler ofte om sund kost, og værner 
om måltidet, som et tidspunkt på dagen med et øget fokus på dialog. Vi sætter fokus 
på at børnene er medskabende omkring deres eget måltid. Omkring måltidet 
inddrages de 6 lærerplansmål.  

Vi er meget ude, og  legepladserne  er indrettet, så børnene får mulighed for motion 
og motoriske udfordringer, når de leger. Vi tager på ture i nærmiljøet. 

Anbefalet litteratur i 1. praktik:
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Praktikvejledning i 1. praktikperiode 

Organisering af praktikvejledning 
Hvordan er praktikvejledningen organiseret og tilrettelagt?   
Hvordan inddrages den studerendes portfolio? 

Den studerende udarbejder selvstændigt et udkast til uddannelsesplanen, med udgangspunkt i egne ønsker og børnehuset dagligdag. Der laves en plan for aktiviteter mv. Den studerende og 
vejleder har efterfølgende en dialog om uddannelsesplanen. Uddannelsesplanen skal indeholde en eller flere mindre aktiviteter,  med udgangspunkt i at opbygge relationer (icdp) og en 
iagttagelsesøvelse.     

Den studerende kan arbejde med praksisfortællinger, skriftlige refleksioner, billeddokumentation, små filmoptagelser som kan være en de af portfolien. Det indsamlede 
materiale danner rammen for vejledningerne. 

Vi tilbyder både formel og uformel vejledning. Alle i personalegruppen deltager i den uformelle vejledning i hverdagen, da personalegruppen repræsenterer mange forskellige 
pædagogiske kvaliteter. Vi forventer at den studerende udarbejder en dagsorden til den formelle vejledning, referat af vejledning, og materiale til portfolien. Vi forventer at 
vejlederen har adgang til den studerenes portfolio. 

Gennemsnitlig 1 times vejledning om ugen. Fordelt på ca. ½ time til formel vejledning og ½ time til uformel vejledning.  

Vi tager udgangspunkt i den enkelte studerende, hvilket betyder, at der er mulighed for individuelle aftaler inden for Ganløse/Slagslundes rammer.  

C. Uddannelsesplan for 2. og 3. praktikperiode
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C. Uddannelsesplan for specialiseringen: Dagtilbudspædagogik - 2. 
praktikperiode

Kompetenceområde: Relation og kommunikation – 2. praktik 
Pædagoger med denne specialisering har særlige kompetencer til at arbejde inden for den del af det pædagogiske 
arbejdsområde, der retter sig mod 0–5-årige. De vil i særlig grad have kompetencer til at skabe og udvikle 
pædagogiske miljøer og aktiviteter, hvor der på et pædagogisk fagligt grundlag skabes optimale betingelser for et 
stimulerende og trygt børneliv.

Kompetenceområdet 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 studerende har 
viden 
om …….

Færdighedsmål:  
Den studerende kan 
……..

Hvordan arbejder praktikstedet med det? Og hvordan 
understøtter praktikstedet den studerendes læring indenfor 
dette?  

!8



det 0-5 årige barns 
forudsætninger og 
udviklingsmuligheder, 
herunder børn med 
særlige behov,

tilrettelægge 
differentierede 
pædagogiske aktiviteter 
gennem analyse af børns 
forudsætninger, 
interaktion og 
kommunikation,

Vi arbejde udfra en relations- og ressourceorienteret pædagogik, hvor ansvaret for 
relationen ligger hos den voksne. I børnehusene tænker vi altid børnene først i 
forhold til andre pædagogiske opgaver.  
Vi arbejder med børnenes udvikling, dannelse, læring, socialisering og opdragelse. 

Vi anser os selv som rollemodeller, og er bevidste om det i vores kommunikation og 
interaktion. Disse overvejelser er gennemgående, når vi tilrettelægger aktiviteter. 

Vi ønsker at afveje hensynet til både individet og fællesskabet, og anser dette som 
væsentligt, når vi arbejder med inkluderende børnemiljøer. Vi har fokus på hvilke 
fællesskab vi byder børn ind i, i forhold til den pædagogiske planlægning. 

Vi giver dig som studerende mulighed for at tilrettelægge aktiviteter med inklusion 
som omdrejningspunkt. Vi forventer at du tilrettelægger og udvikler disse aktiviteter 
med afsæt i relations- og ressourceorienteret pædagogik.     

Vejleder støtter op om dine didaktiske overvejelser, og i arbejder sammen om at 
udvikle praksis.
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samspil og interaktion 
samt relationernes 
betydning for det 0-5 
årige barns leg, læring, 
socialisering, trivsel og 
udvikling,

skabe nærværende 
relationer og understøtte 
det enkelte barns 
udfoldelses- og 
deltagelsesmuligheder i 
fællesskabet,

I den pædagogiske hverdag forholder vi os til det enkelte barns forudsætninger, 
trivsel og udvikling. I børnefællesskabet er vi observerende overfor børnenes 
samspil, leg, positioner i gruppen og søger en tilgang hvor vi understøtter børnenes 
behov, perspektiver og initiativer. Vi guider og støtter børnene i leg, samvær og 
kommunikation. Vi søger at have en inkluderende tilgang til barnet/børnegruppen og 
er bevidste omkring vores rolle i forhold til børnenes muligheder for at skabe 
relationer.  

Den studerende vil gennem vejledning få en viden og indsigt i vores pædagogiske 
overvejelser til praksis både i forhold til enkelte børn og fællesskabet. Den 
studerende får mulighed for at reflektere sammen med vejleder og udforme/afprøve 
praksis i overensstemmelse med barnets/børnenes behov. 

Den studerende vil blive inddraget i den pædagogiske praksis og aktiviteter i 
gruppen. Den studerende vil blive guidet til selvstændigt at tilrettelægge og udføre 
pædagogiske forløb med gruppen. Efterfølgende vil den studerende sammen med 
vejleder reflektere over forløb, situationer, børn m.v. Refleksionerne er med til at 
danne grundlag for den studerendes læring og udvikling af praksis. 
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dialog og professionel 
kommunikation,

kommunikere nuanceret, 
præcist og forståeligt 
med børn, familier og 
kolleger,

Vi anser os selv som sproglige rollemodeller både i kommunikation med børn, 
familier og kolleger.  

I arbejdet med børn søger vi gennem kommunikation at være anerkende og skabe en 
sammenhæng i deres dagligdag. 

Vi vægter forældresamarbejdet højt og bestræber os på at være imødekommende og 
vejledende i dialogen med forældre.  

Vi har et praksisfællesskab med plads til konstruktiv kritik kollegaer imellem. 

leg, legeteori og 
legekulturer

rammesætte børns leg, I børnehusene Ganløse/Slagslunde arbejder vi med læringsmiljø hvor legen vægtes 
højt, vi bestræber os på at skabe rum og mulighed for at børnene kan udvikle, 
afprøve og fordybe sig i legen. Vi er bevidste om, at vi er med til at sætte rammerne 
for børnenes leg. Vi har fokus på fællesskabet og de mindre grupper både ude og 
inde.  

Den studerende vil i samarbejde med os få mulighed for, at støtte op om børnenes 
legekultur. 
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kropslig, kreativ, musisk 
og  
æstetisk læring og 
udfoldelse i 
pædagogisk praksis 

målsætte, tilrettelægge 
og evaluere pædagogiske 
aktiviteter og generelt 
motivere og understøtte 
børns leg og æstetiske, 
musiske og kropslige 
udfoldelse og

Vi er funktions opdelt i alle husene og der er en primærpædagog på hver årgang. 
Der er ugentlige planlagte aktiviteter der tager afsæt i små børnegrupper i forhold 
til lærerplanen.  Vi har fokus på både det kropslige, kreative, musiske og æstetiske i 
hverdagen.  

Alle huse har et motorikrum og udfordrende legepladser. Vi bruger skov og nærmiljø 
til at udfolde os motorisk og musisk.  

Vi understøtter den studerende i at vider udvikle/afprøve pædagogiske tilgange inden 
for dette.

omsorg, 
sundhedsfremmende og 
forebyggende arbejde.

tilrettelægge, 
gennemføre og evaluere 
indsatser for omsorg, 
sundhed og forebyggelse

Vi har fokus på børns sundhed og trivsel med udgangspunkt i relations- og 
ressourceorienteret pædagogik, hvor barnet bliver mødt med empati og sympati fra 
de voksne.  

Vi rammersætter en hverdag hvor vi arbejde i små grupper, for at give det enkelte 
barn nærvær og overskuelighed.  

Vi har fokus på at alle børn får pulsen  op 1/2 time hver dag.  

Den studerende vil blive inddraget i det daglige arbejde med sundhedsfremmende og 
forebyggende tiltag. 

Anbefalet litteratur i 2. praktik:

Vil blive anbefalet ud fra den enkelte studerense mål
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Praktikvejledning i 2. praktikperiode

Organisering af praktikvejledning 
Hvordan er praktikvejledningen organiseret og tilrettelagt? Vejledningen er organiseret udfra hvert enkelte 
institution struktur og der tilstræbes at holde 1 time om ugen. Vejledningen består både i hverdagen og lukket 
forum.  
Det forventes at den studerende deltager i relevante møder herunder også aftenmøder.  
Hvordan inddrages den studerendes portfolio? Den studerende er med til at planlægge vejledning og portfolioen 
inddrages i disse vejledninger. 

C. Uddannelsesplan for specialiseringen: Skole- og fritidspædagogik - 2. praktikperiode 

Kompetenceområde: Udviklings- og læringsrum – 2. praktikperiode. 
Pædagoger med denne specialisering har særlige kompetencer til at arbejde inden for den del af det pædagogiske arbejdsområde, der 
retter sig mod børn og unge i 6-18 års alderen. De har i særlig grad viden om børns og unges udvikling, læring samt didaktik og dannelse. 
Pædagogen har kompetencer til at indgå i skolens samlede aktivitetsområde, herunder i undervisningen samt i det fritidspædagogiske 
område.

Kompetenceområdet 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 arbejder praktikstedet med det? Og hvordan understøtter 
praktikstedet den studerendes læring indenfor dette?   
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professionsfaglig 
kommunikation, 
argumentation og 
samarbejde

kommunikere og samarbejde 
professionelt med forældre, 
kolleger, lærere og andre 
relevante aktører,

ledelse af udviklings- og 
læringsrum, herunder om 
klasserumsledelse,

motivere, lede og samle børn og 
unge om konkret læring,

didaktik og metodik knyttet 
til læring,

redegøre for sammenhængen 
mellem metodiske og didaktiske 
overvejelser og egen pædagogiske 
praksis,

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,

omsorg, 
sundhedsfremmende 
og forebyggende arbejde

tilrettelægge, gennemføre og 
evaluere indsatser, der styrker 
forebyggelse samt børn og unges 
omsorg og sundhed, og

6-18 åriges forudsætninger 
og udviklingsmuligheder, 
herunder børn med særlig 
behov.

tilrettelægge differentierede 
pædagogiske aktiviteter gennem 
analyse af børn og unges 
forudsætninger og 
udviklingsmuligheder

Anbefalet litteratur i 2. praktik:
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Praktikvejledning i 2. praktikperiode

Organisering af praktikvejledning 
Hvordan er praktikvejledningen organiseret og tilrettelagt? 
Hvordan inddrages den studerendes portfolio?
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C. Uddannelsesplan for specialiseringen: Skole- og fritidspædagogik – 3. 
praktikperiode
Kompetenceområde: Samarbejde og udvikling – 3. praktikperiode. 
Området retter sig mod tværprofessionelt samarbejde og det lovgivningsmæssige og organisatoriske grundlag for pædagogens ansvar og 
opgaver.

Kompetencemål: Den studerende kan arbejde tværprofessionelt med udvikling af skole- og fritidspædagogik, så børn og unges trivsel, 
udvikling og læring fremmes.

Vidensmål.  
Den studerende har viden

Færdighedsmål:  
Den studerende kan ……..

Hvordan arbejder praktikstedet med det? Og hvordan understøtter 
praktikstedet den studerendes læring indenfor dette?   

institutionelle og 
organisatoriske rammer for 
det skole- og 
fritidspædagogiske arbejde,

agere professionelt inden for de 
givne institutionelle og 
organisatoriske rammer for 
området,

tværprofessionelt 
samarbejde med lærere og 
andre faggrupper, herunder 
teamsamarbejde og 
kollaborative fællesskaber,

analysere, vurdere og agere på 
faglige udfordringer i 
samarbejdet med lærere og andre 
faggrupper,

praktikstedets organisation i 
forhold til tværprofessionelt 
samarbejde,

indgå i samt analysere og vurdere 
praktikstedets tværprofessionelle 
samarbejdspraksis,
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forandringsprocesser og 
innovation,

deltage i udviklingen af den 
pædagogiske praksis gennem 
innovative og eksperimenterende 
tiltag,

didaktiske og pædagogiske 
metoder til udvikling af 
pædagogisk praksis, 
herunder dokumentation og 
evaluering, 

sætte mål, anvende 
dokumentations- og 
evalueringsmetoder og udvikle 
viden gennem deltagelse, 
systematisk erfaringsopsamling og 
refleksion over pædagogisk 
praksis 

førstehjælp. udføre grundlæggende 
førstehjælp

Praktikvejledning i 3. praktik

Anbefalet litteratur i 3. praktik:

Organisering af praktikvejledning 
Hvordan er praktikvejledningen organiseret og tilrettelagt? 
Hvordan inddrages den studerendes portfolio?
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C. Uddannelsesplan for specialiseringen: Social- og specialpædagogik – 2. 
praktikperiode

Kompetenceområde: Relation og kommunikation - 2. praktikperiode  

Pædagoger med denne specialisering har særlige kompetencer til at indgå i social- og specialpædagogisk arbejde med mennesker i forhold 
til tre overordnede målgrupper: 

A. Børn og unge med særlige behov. 

B. Mennesker med sociale vanskeligheder. 

C. Mennesker med psykiske og/eller fysiske funktionsnedsættelser

Kompetenceområdet retter sig mod pædagogens relationer, professionelle kommunikation og pædagogiske aktiviteter og midler i 
pædagogisk praksis. 

Kompetencemål: Den studerende kan kommunikere professionelt i relation til målgruppen og kolleger og kan på den baggrund gennemføre 
pædagogiske aktiviteter på et etisk forsvarligt grundlag.

Vidensmål:  
Den studerende har viden 
om …….

Færdighedsmål:  
Den studerende kan ……..

Hvordan arbejder praktikstedet med dette? Og hvordan understøtter 
praktikstedet den studerendes læring indenfor dette?  

kommunikationsformer og 
relationsdannelse, herunder 
om den professionelle samtale

kommunikere professionelt, 
etablere og indgå i 
professionelle relationer til 
mennesker i udsatte 
positioner,
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professionsetik og pædagogiske 
værdier,

analysere og vurdere etik, 
magt og ligeværd i sin egen 
og andres tilgang til det 
enkelte menneske og til 
fællesskaber,

konflikt- og voldsforebyggelse, 
konfliktnedtrapning og 
udadreagerende adfærd,

vurdere konflikter, forebygge 
og håndtere konflikter samt 
evaluere indgreb i konflikt- 
og voldsepisoder,

bevægelsesmæssige, musiske, 
æstetiske og kreative 
processers 
betydning i den socialpædago- 
giske praksis 

tilrettelægge, gennemføre 
og evaluere pædagogiske 
aktiviteter inden for 
udvalgte områder, herunder 
inddrage børn, unge og 
voksnes kreativitet og 
perspektiv 

hjælpemidler og 
professionsteknologier i et 
lærings- og 
udviklingsperspektiv.

vurdere og anvende 
hjælpemidler og 
professionsteknologier i 
samarbejde med mennesker 
med særlige behov med 
henblik på at understøtte 
udvikling og læring.

Anbefalet litteratur i 2. praktik:

Praktikvejledning i 2. praktikperiode
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Organisering af praktikvejledning 
Hvordan er praktikvejledningen organiseret og tilrettelagt? 
Hvordan inddrages den studerendes portfolio?
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C. Uddannelsesplan for specialiseringen: Social- og specialpædagogik - 
3.praktikperiode

Kompetenceområde: Samarbejde og udvikling – 3. praktikperiode. 

Området retter sig mod samarbejdsrelationer i og udvikling af social- og specialpædagogisk praksis i samspil med målgrupperne.

Kompetencemål: Den studerende kan gennem udvikling af pædagogisk praksis understøtte de tre målgruppers lærings-, udviklings- og 
omsorgsbehov og perspektiver i samarbejde med relevante aktører.

Vidensmål:  
Den studerende har viden om 
…….

Færdighedsmål:  
Den studerende kan ……..

Hvordan arbejder praktikstedet med dette? Og hvordan understøtter 
praktikstedet den studerendes læring indenfor dette?  

institutionelle, organisatorske 
og ledelsesmæssige rammer for 
social- og specialpædagogiske 
indsatser,

agere professionelt inden for 
de givne institutionelle, 
organisatoriske og 
ledelsesmæssige rammer,

forskellige social- og 
specialpædagogiske tilgange og 
metoder,

foretage en faglig vurdering 
af de metoder, som anvendes 
på praktikstedet

tilgrænsende fagligheder og 
rammerne for 
tværprofessionelt samarbejde,

indgå i tværprofessionelt 
samarbejde om løsningen af 
konkrete opgaver og/eller 
problemstillinger,
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opgave- og ansvarsfordeling 
mellem målgrupperne, 
professionelle, frivillige og 
pårørende,

redegøre for egen faglighed, 
opgaver og ansvar i et mange 
facetteret samarbejde

forandringsprocesser og 
innovation,

deltage i udviklingen af den 
pædagogiske praksis gennem 
innovative og 
eksperimenterende tiltag,

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

førstehjælp. udføre grundlæggende 
førstehjælp

Anbefalet litteratur i 3. praktik:

Praktikvejledning i 3. praktikperiode

Organisering af praktikvejledning 
Hvordan er praktikvejledningen organiseret og tilrettelagt? 
Hvordan inddrages den studerendes portfolio?
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