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PRAKTIKBESKRIVELSE 

jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. 

Gældende fra 1. august 2019 

Beskrivelse af praktikstedet: 

Institutionens navn: 

Adresse: 

Postnr. og By: 

Tlf.nr.: 

Institutionens E-mail: 

Hjemmeside adr.:  

Institutionsleder: 

Kontaktperson for praktik i pæ-

dagoguddannelsen: 

Kommunal:  

Privat:  

Regional: 

Daginstitutionerne Sejs-Laven: Bestående af tre børnehuse: Julsøhaven, Lynghøjen og Kløver-

huset.  

Julsøhaven, Julsøvej 122. Lynghøjen, Strandvejen 1. Kløverhuset, Anedalsvej 3a.  

8600 Silkeborg  

Børnehuset Julsøhaven: tlf. 40 10 31 56, Børnehuset Lynghøjen: tlf. 21 16 59 67, 

Børnehuset Kløverhuset: tlf. 40 10 89 93  

Lone.kolner@silkeborg.dk  

www.sejs-laven.silkeborgkommune.dk  

Institutionsleder: Lone Kølner: tlf. 20 59 83 77 

Julsøhaven: Kamille Carlsen: tlf. 40 10 31 56, Kløverhuset: Gitte Laier: tlf. 40 10 89 93 

x 
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Institutionstype/  

foranstaltning 

a) Antal børn/unge /voksne 

b) Aldersgruppe  

c) Antal stuer / afdelinger 

d) Åbningstid 

 

Julsøhaven: 60 børn 0 -3 år aldersopdelt i 4 grupper af 0 – ca. 2 år mdr. og en gruppe med 

børn i alderen 2 – 3 år. 

96 børn 3 -6 år. Aldersopdelt i tre grupper. 3–4 år, 4-5 år og 5-6 år. 

Åbningstid: Mandag – torsdag 6.30–16.45 og fredag 6.30 – 16.15   

  

Børnehuset Lynghøjen: 22 børn aldersopdelt i 2 grupper. 0-2 år og 2-3 år. 

66 børn 3-6 år aldersopdelt i tre grupper. 3–4 år, 4-5 år og 5-6 år. 

Åbningstid: Mandag – torsdag 6.30 – 16.45 og fredag 6.30 – 16.15  

  

Kløverhuset: 40 børn i alderen 3-6 år.   

Åbent hus. Børnene er ikke tilknyttet en bestemt stue.  

Åbningstid: Mandag – torsdag 6.15–16.45 og fredag 6.15 – 16.15 

Institutionens formål  

jf. lovgrundlag. 

Silkeborg Kommunes sammenhængende børne og unge politik  

Strategi for dagtilbud:  

http://silkeborgkommune.dk/Kommunen/Politikker-planer-og-strategier/Politiker-ogstrate-

gier/Politikker-0-til-18aar/Dagtilbudsstrategi 

 

Karakteristik af brugergrup-

pen: 

Vores børn kommer fra parcelhusområder og er generelt velfungerende. 
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Beskrivelse af den / de aktuelle 

børne- / bruger/borgergruppe. 

Arbejdsmetoder: 

Kort beskrivelse af praktikstedets 

pædagogiske praksis og teoreti-

ske og metodiske grundlag (Ud-

dybes senere i relation til uddan-

nelsesplanens videns- og færdig-

hedsmål) 

 

Institutionen arbejder efter Silkeborg Kommunes børn og unge politik. 

Trivsels på tværs, MindSet for inklusion, pædagogiske læreplaner, lærings og trivselspolitik-

ken. Der kan findes uddybende information om ovenstående emner på Silkeborg Kommunes 

hjemmeside. 

Arbejdet med børnene sker med en anerkendende og inkluderende tilgang, hvor der lægges 

vægt på at støtte og udvikle livsvigtige kompetencer og kvalifikationer som:  

Respekt, tolerance og accept  

Selvværd, ansvarlighed og selvstændighed  

Samarbejdsevne, demokratiforståelse og lyst til medbestemmelse  

Kundskaber, kreativitet og lyst til at lære  

Institutionen har fokus på natur, ude liv, krop og bevægelse 

 

 

 

 

Ansatte  

(pædagogiske faggrupper, andre 

faggrupper) 

Pædagoger  

Pædagogmedhjælper   

Køkkenmedarbejder   
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Praktikvejlederens kvalifikati-

oner: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pædagogisk grunduddannelse: 

 

PD modul i praktikvejledning: 

 

Diplomuddannelse  

 

Andet/ andre uddannelser: 

 

 

Navne: Kamille Carlsen (Julsøhavens vuggestue) og Gitte Laier (Kløverhuset): PD-modul i 

praktikvejledning 

Gitte Laier (Kløverhuset): PD-modul i social inklusion 

Stine Mortensen (Julsøhaven): 3 dages praktikvejlederkursus 

 

Tværprofessionelt samar-

bejde in- og eksternt:  

PPR, psykolog, talepædagog, to-sprogskonsulenter, inklusionspædagog, sundhedsplejerske, 

dagplejen, skolen samt øvrige institutioner i lokalområdet. Trivsel på tværs 

x 

x 

 

x 
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Særlige forhold omkring den 

studerendes ansættelse: 

Straffe og børneattest skal være godkendt inden praktikkens start.  

Den studerende har tavshedspligt efter gældende regler.  

Der afholdes personalemøde en gang om måneden i tidsrummet 17-20, som den studerende 

skal deltage i.  

Særligt for Kløverhuset: Kørekort og egen bil er at foretrække, da vi bor på landet. Der er dog 

gode togforbindelser til Laven. 

 

 

Arbejdsforhold 

Forventes den studerende at ar-

bejde alene? 

Ved bekræftelse: hvor meget og 

hvordan? 

Den studerende vil under vejledning indgå på lige plan med det øvrige personale i mødepla-

nen. Alt efter den studerendes kompetencer vil vedkommende arbejde selvstændigt ud fra 

den planlægning og vejledning der er, i kortere eller længere perioder. Som udgangspunkt vil 

den studerende ikke skulle åbne eller lukke alene. 

 

 

Øvrige oplysninger  

 

 

Uddannelsesplan  



Pædagoguddannelsen   VIA University College  

Side 6 af 24 

 

Praktikstedet skal jf. bekendtgørelsen §9 stk. 2 udfærdige Uddannelsesplan for de praktikperioder, praktikstedet kan modtage 

studerende. Planen skal udarbejdes i overensstemmelse med kompetencemålene for de relevante praktikperioder med angivelse 

af relevant litteratur, organisering af praktikvejledning og af kontakt til professionshøjskolen. Uddannelsesplanen udarbejdes i 

samarbejde med professionshøjskolen. 

Specialiseringsmuligheder: 

Hvilke specialiseringsmuligheder kan praktikstedet tilbyde? (Sæt X - Nogle praktiksteder, kan tilbyde flere specialiseringsmulighe-

der. Vi opfordrer til, at praktikstedet angiver primær og evt. sekundær specialiseringsmulighed. Den primære specialiserings kom-

petenceområder for 2. og 3. praktik skal præsenteres i uddannelsesplanen.  Praktikstedet kan præsentere det sekundære speciali-

seringsområde på samme måde) 

                                                                              Primær:                    Sekundær: 

• Dagtilbudspædagogik                                                                                                                                   

 

• Skole- og fritidspædagogik                                                                                                   

 

• Social- og specialpædagogik                                                                      

x  
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Valgfagsområder: 

Følgende emneområder er valgfag for de studerende i løbet af uddannelsen.  

Hvilke af disse emneområder kan ses i det daglige arbejde i institutionen? 

                                                        

1) Kreative udtryksformer. 

2) Natur og udeliv. 

3) Sundhedsfremme og bevægelse. 

4) Medier og digital kultur. 

5) Kulturprojekter og kulturelt iværksætteri. 

6) Social innovation og entreprenørskab. 

7) Kulturmøde og interkulturalitet. 

  

x 

x 

x 

x 

x 
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Uddannelsesplan 1. Praktik (Grundfagligheden) 

Kompetencemål: De studerende kan begrunde, tilrettelægge, gennemføre og evaluere pædagogiske aktiviteter gennem delta-

gelse i pædagogisk praksis på praktikstedet, herunder vurdere egne læreprocesser i praksis. 

Vidensmål: Den studerende 

har viden om 

 

Færdighedsmål: Den stu-

derende kan 

Hvilke muligheder for læring kan etableres gennem den dag-

lige pædagogiske praksis og praktikvejledningen? 

(fx Hvordan arbejder praktikstedet med dette? hvilke læringsmulig-

heder tilbyder praktikstedet den studerene? Og hvordan understøt-

ter praktikstedet den studerendes læring indenfor dette?) 

praktikstedets målgrupper 

samt praktikstedets pædago-

giske og samfundsmæssige 

opgaver, 

anvende viden om praktik-

stedets samfundsmæssige 

opgaver i tilrettelæggelsen 

af det pædagogiske ar-

bejde, 

Vi arbejder overordnet ud fra Silkeborg Kommunes Børn- og unge-

politik. http://Silkeborgkommunessammenhængendebørneogunge-

politik 

Vi arbejder med læreplanstemaerne, inklusion og børnefællesska-

ber. 

Den studerende har til vejledning mulighed for at komme med in-

put/undre sig over den pædagogiske praksis.  

 

målsætning, tilrettelæggelse 

og organisering af pædago-

gisk praksis, herunder om 

pædagogiske metoders ef-

fekter, 

målsætte, tilrettelægge, 

gennemføre og evaluere 

pædagogisk praksis med 

inddragelse af viden om ef-

fekten af forskellige pæda-

gogiske metoder, 

Vejleder vil løbende sammen med den studerende reflektere i for-

hold til den studerendes opfyldelse af kompetencemålene og delta-

gelse i det pædagogiske arbejde.  

Det forventes at den studerende:  

http://silkeborgkommunessammenhængendebørneogungepolitik/
http://silkeborgkommunessammenhængendebørneogungepolitik/
http://silkeborgkommunessammenhængendebørneogungepolitik/
http://silkeborgkommunessammenhængendebørneogungepolitik/
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Skaber en god kontakt til det enkelte barn og gruppen.  

Øver sig i igangsættelse af aktiviteter både spontant og planlagte.  

Øver sig i at tage ansvar, danne sig overblik over børnegruppen og 

huset som helhed.  

  

evaluerings-, undersøgelses- 

og dokumentationsformer og 

dokumentere og evaluere 

egen deltagelse i pædago-

gisk praksis, herunder re-

flektere over kvaliteten i 

egne læreprocesser, og 

Vi forventer, at den studerende deler sin arbejdsportofolio med sin 

vejleder under vejledningen. Det forventes ligeledes, at den stude-

rende forbereder dagsorden senest 2 dage før vejledningen og at 

den studerende skriver referat fra vejledningstimen.  

Der tilbydes 1 times ugentlig vejledning.  

Den studerende har mulighed for, at bruge foto og video, når der er 

hentet skriftlig tilladelse fra forældrene. 

 

såvel den sundhedsmæssige 

som den dannelsesmæssige 

betydning af sunde madva-

ner, måltidskultur, hygiejne 

og indeklima. 

anvende viden om sundhed 

og sundhedsfremme i tilret-

telæggelsen af det pædago-

giske arbejde. 

I børnehusene Julsøhaven og Lynghøjen er der fuldkostordning. 

Julsøhaven har sølvmærket i økologi.  

Lynghøjen har Guldmærket i økologi.  

Kløverhuset har ikke fuldkostordning, men har i stedet madpakke-

folder om sunde madpakkevaner samt forældreorganiseret økolo-

gisk frugt og brød ordning, hver for- og eftermiddag.  
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Vi har stor fokus på hygiejne i det daglige arbejde. 

 

Angivelse af relevant lit-

teratur:  

David Thore Gravesen (red): Pædagogik i dagtilbud 

Berit Hertz, Frank Iversen ”Mere anerkendelse i børnehøjde”  

Sue Gerhardt ”Kærlighed gør en forskel”  

Lise Ahlmann ”Små børn og de voksne”  

Nanett Borre ”Små glade ben”  

Carsten Pedersen, Marianne Bech, Ida Kornerup, Bent Madsen ”Inklusionens pædagogik”  

Lotte Secher, Barnet i centrum.  

Bupl, At ruste barnet til at møde verden. 

Silkeborg Kommunes MindSet for inklusion 

 

Evaluering. Her formuleres 

hvordan den studerendes læ-

ringsudbytte evalueres ved 

2/3 af praktikperioden  

Til vejledning evalueres der løbende omkring på praktikkens kompetence-og videns mål.   

Vejleder udarbejder en skriftlig vurdering af den studerendes foreløbige udbytte af praktikken. 

 

Organisering af vejled-

ning: 

Den studerende tilknyttes en primær vejleder, med ugentlige vejledningstimer.   

Endvidere er der mulighed for vejledning med specifik ressource personer indenfor institutionen.  

Den studerende kan i samarbejde med vejleder og de øvrige medarbejdere bidrage, tilrettelægge 

og organisere praktikperioden.  
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a) Hvordan tilrettelægges 

uddannelsesforløbet for den 

enkelte studerende?: 

b) Hvordan og hvornår afhol-

des vejledning? 

c) Hvordan inddrages den 

studerendes portfolio i vej-

ledningsprocessen? 

Det forventes at den studerende laver en dagsorden til vejledningstimerne som afleveres til vejle-

der senest 2 dage i forvejen.  

Den studerendes arbejdsportofolio inddrages i vejlednings processen ud fra den enkelte studeren-

des kompetence mål og danner hermed grundlaget.  

 

Den studerendes arbejds-

plan: 

Den studerende vil få udleveret en arbejdsplan inden praktikkens begyndelse.  

Den studerende kan forvente at skulle arbejde i institutionens åbningstid og deltage i aftenmøder.  

 

Organisering af kontakt til 

uddannelsesinstitution 

(herunder en kort beskri-

velse af hvordan institutio-

nen forholder sig, hvis der er 

bekymring / problemer i 

praktikforløbet) 

Ved bekymring vil den studerende blive inddraget og ved behov kontaktes VIA. 

 

 

  



Pædagoguddannelsen   VIA University College  

Side 12 af 24 

 

Uddannelsesplan 2. praktik - Dagtilbudspædagogik  

Område 3: Relation og kommunikation – 2. praktikperiode. 

Området 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 relatio-

ner 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 stude-

rende har viden om 

Færdighedsmål: Den 

studerende kan 

Hvilke muligheder for læring kan etableres gennem den daglige 

pædagogiske praksis og praktikvejledningen? 

(fx Hvordan arbejder praktikstedet med dette? hvilke læringsmuligheder 

tilbyder praktikstedet den studerene? Og hvordan understøtter praktik-

stedet den studerendes læring indenfor dette?) 

det 0-5 årige barns for-

udsætninger og udvik-

lingsmuligheder, herun-

der børn med særlige 

behov, 

tilrettelægge differentie-

rede pædagogiske aktivi-

teter gennem analyse af 

børns forudsætninger, in-

teraktion og kommunika-

tion, 

Den studerende skal i samarbejde med vejleder og de øvrige medarbej-

dere bidrage, tilrettelægge og organisere praktikperioden.  

Som studerende skal man tilegne sig viden om det enkelte barns forud-

sætninger og udviklings muligheder. Gennem forskellige aktiviteter skal 

den studerende tilrettelægge pædagogiske forløb, hvor fokus både er på 

det enkelte barn og på gruppen.   

Den studerende deltager som studerende i vores pædagogiske arbejde, 

udviklings- og forandringsprocesser med særlig fokus på inklusion og re -

fleksion.  
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Der er vejledning 1 time ugentligt. Den studerende får lejlighed til at del-

tage i øvrige møder og aktiviteter.  

Vejleder vil løbende sammen med den studerende reflektere i forhold til 

den studerendes opfyldelse af kompetencemålene og deltagelse i det pæ-

dagogiske arbejde.  

Den studerende skal øve sig i at planlægge, gennemføre, dokumentere 

og evaluere pædagogiske processer.  

På personalemøde/stuemøde har den studerende mulighed for at bidrage, 

formidle, tilkendegive deres tanker, ideer og begrunde for egen pædago-

gisk praksis.  

 

samspil og interaktion 

samt relationernes be-

tydning for det 0-5 årige 

barns leg, læring, sociali-

sering, trivsel og udvik-

ling, 

skabe nærværende relati-

oner og understøtte det 

enkelte barns udfoldelses- 

og deltagelsesmuligheder i 

fællesskabet, 

Personalet er professionelt og skal optræde etisk korrekt.  

Vi ønsker at skabe gode rammer for alle børns omsorg og læring. Dette 

kræver en viden om inklusion og evnen til at skabe nærværende relatio-

ner i det pædagogiske arbejde. Således skabes de bedst forudsætninger 

at understøtte dels barn-barn relationen og dels barn-voksen relationen.   

Vi arbejder med anerkendelse og inklusion, sociale kompetencer, empati 

og ud fra Silkeborg Kommunes samlede børn- og unge politik. Derfor by-

der dagligdagen bl.a. på pædagogiske aktiviteter, genkendelighed, for-

ventninger og selvorganisering med udgangspunkt i barnets behov.   

Gennem deltagelse og engagement i dagligdagen, samt vejledning vil den 

studerende få redskaber til, at sætte sig selv i spil, for at kunne skabe 

rammer og muligheder for alle børn.  
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dialog og professionel 

kommunikation, 

kommunikere nuanceret, 

præcist og forståeligt med 

børn, familier og kolleger, 

Den studerendes evne til at kommunikere nuanceret, præcist og forståe-

ligt med børn, familien og kollegaer, etableres gennem kendskab til insti-

tutionens anerkendende tilgang i den pædagogiske daglige praksis.   

 

leg, legeteorier og lege-

kulturer, 

rammesætte børns leg, Vi lægger stor vægt på legen-både i vuggestuen og i børnehaven.  

I vuggestuen er børnene i gang med, at få øje på hinanden og skabe le-

gerelationer.  I børnehaven er det fællesskabet der er i fokus, både i den 

fri leg, regel leg og den vilde leg.   

Den studerende skal med sin viden og nærvær støtte børnene i, at være 

en del af fællesskabet.  

 

kropslig, kreativ, musisk 

og æstetisk læring og 

udfoldelse i pædagogisk 

praksis og 

målsætte, tilrettelægge og 

evaluere pædagogiske ak-

tiviteter og generelt moti-

vere og understøtte børns 

leg og æstetiske, musiske 

og kropslige udfoldelse og 

Den studerende vil få mulighed for at målsætte, tilrettelægge og evaluere 

pædagogiske aktiviteter og generelt motivere og understøtte børn leg, 

æstetiske, musiske og kropslige udfoldelse i samarbejde med vejleder el-

ler anden medarbejder i institutionen.  

 

omsorg, sundhedsfrem-

mende og forebyggende 

arbejde. 

tilrettelægge, gennemføre 

og evaluere indsatser for 

omsorg, sundhed og fore-

byggelse. 

Vi vægter udeliv højt, både i vuggestue og børnehave.  

I børnehusene Julsøhaven og Lynghøjen er der fuldkostordning.  

Julsøhaven har sølvmærket i økologi.  

Lynghøjen har Guldmærket i økologi.  

Kløverhuset har ikke fuldkostordning, men har i stedet madpakkefolder  
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om sunde madpakkevaner samt forældreorganiseret økologisk frugt og 

brød ordning, hver for- og eftermiddag.  

Vi har stor fokus på hygiejne i det daglige arbejde.  

 

Angivelse af relevant 

litteratur:  

David Thore Gravesen (red): Pædagogik i dagtilbud 

Berit Hertz, Frank Iversen ”Mere anerkendelse i børnehøjde”  

Sue Gerhardt ”Kærlighed gør en forskel”  

Lise Ahlmann ”Små børn og de voksne”  

Nanett Borre ”Små glade ben”  

Carsten Pedersen, Marianne Bech, Ida Kornerup, Bent Madsen ”Inklusionens pædagogik”  

Lotte Secher, Barnet i centrum.  

Bupl, At ruste barnet til at møde verden. 

Silkeborg Kommunes MindSet for inklusion 

 

 

Evaluering. Her formu-

leres hvordan den stude-

rendes læringsudbytte 

evalueres ved 2/3 af 

praktikperioden  

Til vejledning evalueres der løbende omkring status på praktikkens kompetence – og vidensmål.  

 Til dette formål inddrages den studerendes arbejdsportfolio, samt referater fra vejledningstimerne.   
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Organisering af vej-

ledning: 

a) Hvordan tilrettelæg-

ges uddannelsesforløbet 

for den enkelte stude-

rende?: 

b) Hvordan og hvornår 

afholdes vejledning? 

c) Hvordan inddrages 

den studerendes portfo-

lio i vejledningsproces-

sen? 

Vejleder vil løbende sammen med den studerende reflektere i forhold til den studerendes opfyldelse af  

kompetencemålene og deltagelse i det pædagogiske arbejde.   

Der er en grundig introduktion til praktikforløbet.   

Der afholdes 1 times vejledning i ugen, som tilrettelægges fra gang til gang.  

Den studerende opfordres til at inddrage arbejdsportfolio og dele den med vejleder. 

Institutionen som 

praktiksted: 

Er der særlige forvent-

ninger til den studeren-

des forudsætninger? 

At den studerende evner at kunne skabe relationer til børn, forældre og kollegaer, for derigennem at 

være medskabende i forhold til det gode samarbejde, som skal kvalificere kerneopgaven 

 

Den studerendes ar-

bejdsplan: 

 

Den studerende vil få udleveret en arbejdsplan inden praktikkens begyndelse.  

Den studerende kan forvente at skulle arbejde i institutionens åbningstid og forventes at deltage i p-

møde 1 gang om måneden fra kl. 17-20.  
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Organisering af kon-

takt til uddannelsesin-

stitution 

(herunder en kort be-

skrivelse af hvordan 

praktikstedet forholder 

sig, hvis der er bekym-

ring / problemer i prak-

tikforløbet) 

Ved bekymring vil den studerende blive inddraget og ved behov kontaktes VIA.   

 

 

 

Uddannelsesplan 3. praktik - Dagtilbudspædagogik 

Område 4: Samarbejde og udvikling – 3. praktikperiode. 

Området retter sig mod systematisk og videnbaseret refleksion over og bidrag til udvikling og innovation i pædagogisk praksis. 

Kompetencemål: Den studerende skal målrettet kunne tilrettelægge, gennemføre, dokumentere og evaluere aktiviteter og lære-

processer, der støtter barnets trivsel, læring, dannelse og udvikling. I den forbindelse skal den studerende på et fagligt grundlag 

kunne udfordre eksisterende praksis, afsøge og vurdere alternative muligheder og bidrage til udvikling af pædagogisk praksis. 

Vidensmål: Den stude-

rende har viden om 

Færdighedsmål: Den stude-

rende kan 

Hvilke muligheder for læring kan etableres gennem den 

daglige pædagogiske praksis og praktikvejledningen? 

(fx Hvordan arbejder praktikstedet med dette? hvilke læringsmu-

ligheder tilbyder praktikstedet den studerene? Og hvordan under-

støtter praktikstedet den studerendes læring indenfor dette?) 
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samfundsmæssige og insti-

tutionelle problemstillinger 

forbundet med pædagogisk 

arbejde i dagtilbud, 

identificere, analysere og vur-

dere samfundsmæssige ram-

mer og institutionskulturens 

betydning for samarbejde, pæ-

dagogisk udvikling og kvalitet, 

Den studerende indgår i det daglige pædagogiske arbejde på lige 

fod med, det øvrige faste personale.  Den studerende skal kunne 

agere professionelt ud fra kompetence, færdigheds og videns mål i 

forhold til vuggestue eller børnehavebørn, forældre, ledelse og kol-

legaer.   

 

Den studerende skal kunne reflektere og diskutere egne og kolle-

gaers pædagogiske praksis, samt nye tiltag og krav fra stat og 

kommune. Både i det daglige, men også til vejledning og perso-

nale/stuemøder   

 

leg, bevægelse, natur- og 

kulturoplevelser, digitale 

medier samt skabende akti-

viteters betydning for 0-5 

åriges dannelse, trivsel, læ-

ring og udvikling, 

udvikle det fysiske, psykiske, 

sociale og æstetiske børne-

miljø, 

 

Der udarbejdes en smtte i samarbejde med vejleder, som giver 

mulighed for, at den studerende kan arbejde selvstændigt med læ-

replans temaerne.  I smtten skal der gives mulighed for det en-

kelte barns kan indgå med de livsbetingelser og forudsætninger 

det har.  Vi vægter børnenes leg, fællesskaber og sociale sammen-

spil højt.   

Vi vægter også ude liv højt – både i børnehave og vuggestue.  

Der er mulighed for at anvende institutionens IPAD. 

 

forandringsprocesser og in-

novation, 

bidrage til udvikling af pæda-

gogisk praksis gennem innova-

tive og eksperimenterende til-

tag, 

Vi forventer at den studerende er eksperimenterende, reflekte-

rende og nysgerrig i den daglige praksis, samt i forbindelse med 

planlægning og evaluering af aktiviteter.    
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Vi forventer derudover, at den studerende deltager aktivt i stue og 

personalemøder.  

 

inddragelse af børn og for-

ældres perspektiv i udvik-

lings- og forandringsproces-

ser, 

inddrage børn og forældres 

ideer og kreativitet som en del 

af pædagogiske udviklings- og 

forandringsprocesser, 

Vi forventer, at den studerende er lydhør over for børnenes ideer 

og tiltag og kan indgå i et eksperimenterende fællesskab.  Vi for-

venter, at den studerende deltager aktivt i det daglige forældre-

samarbejde.   

Den studerende har mulighed for, at deltage i forældresamtale og  

forældremøde.  

 

 

didaktiske og pædagogiske 

metoder til udvikling af pæ-

dagogisk praksis, herunder 

dokumentation og evalue-

ring, og 

sætte mål, anvende dokumen-

tations- og evalueringsmeto-

der og udvikle viden gennem 

deltagelse, systematisk erfa-

ringsopsamling og refleksion 

over pædagogisk praksis og 

I Sejs-Laven arbejder vi med barnets udvikling ud fra barnets 

nærmeste zone for udvikling og inklusion. Vi rammesætter vores 

pædagogiske arbejde ud fra LP og smtte modellen, både i daglig-

dagen og i forhold til børn med udfordringer.   

 Den studerende vil indgå i dette arbejde   

 

førstehjælp. udføre grundlæggende første-

hjælp. 

Undervisning på studiedage 
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Angivelse af relevant lit-

teratur:  

David Thore Gravesen (red): Pædagogik i dagtilbud 

Berit Hertz, Frank Iversen ”Mere anerkendelse i børnehøjde”  

Sue Gerhardt ”Kærlighed gør en forskel”  

Lise Ahlmann ”Små børn og de voksne”  

Nanett Borre ”Små glade ben”  

Carsten Pedersen, Marianne Bech, Ida Kornerup, Bent Madsen ”Inklusionens pædagogik”  

Lotte Secher, Barnet i centrum.  

Bupl, At ruste barnet til at møde verden. 

Silkeborg Kommunes MindSet for inklusion 

Evaluering. Her formule-

res hvordan den studeren-

des læringsudbytte evalue-

res ved 2/3 af praktikperio-

den  

Til vejledning evalueres der løbende omkring status på praktikkens kompetence – og vidensmål.   

 Til dette formål inddrages den studerendes arbejds portfolio, samt referater fra vejledningstimerne. 

Organisering af vejled-

ning: 

a) Hvordan tilrettelægges 

uddannelsesforløbet for den 

enkelte studerende?: 

b) Hvordan og hvornår af-

holdes vejledning? 

a) Det sker løbende til vejledningstimen – og med udgangspunkt i den enkelte studerende kompe-

tence og erfarings niveau.   

  

b) Der vil være 1 times vejledning om ugen, hvor den studerende og vejleder, leder eller andre fag-

personer i huset efter den studerendes relevans, kan vejlede/guide den studerende hen mod evt. 

specifikke videns og færdighedsmål.  
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c) Hvordan inddrages den 

studerendes portfolio i vej-

ledningsprocessen? 

  

c) Den studerendes arbejdsportfolio inddrages i vejlednings processen ud fra den enkelte studeren-

des kompetence mål og danner hermed grundlaget.  

 

Institutionen som prak-

tiksted: 

Er der særlige forventnin-

ger til den studerendes for-

udsætninger? 

Der forventes den studerende kan arbejde selvstændigt og være alene med en gruppe børn i et kor-

tere tidsrum.   

  

Ligeledes forventes det, at den studerende kan have åbne og lukkevagter. 

 

Den studerendes ar-

bejdsplan: 

 

Den studerende vil få udleveret en arbejdsplan inden praktikkens begyndelse.  

Den studerende kan forvente at skulle arbejde i institutionens åbningstid og deltage i aftenmøder kl. 

17-20.  

 

 

Organisering af kontakt 

til uddannelsesinstitu-

tion 

(herunder en kort beskri-

velse af hvordan praktikste-

det forholder sig, hvis der 

Ved bekymring vil den studerende blive inddraget og ved behov kontaktes VIA. 
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er bekymring / problemer i 

praktikforløbet) 
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Uddannelsesplan 4. praktik - Bachelorprojektet  

Område: Bachelorprojektet, herunder 4. praktikperiode. 

Bachelorprojektet udspringer af den studerendes specialiseringsområde. Bachelorprojektet og den tilhørende bachelorpraktik tager 

udgangspunkt i en professionsrelevant problemstilling. 

Bachelorprojektets problemformulering danner grundlag for en empirisk og teoretisk analyse, identifikation af udviklingsmulighe-

der og perspektivering af praksis. 

Kompetencemål: Den studerende kan identificere, undersøge, udvikle og perspektivere pædagogfaglige problemstillinger. 

Vidensmål: Den studerende har viden om Færdighedsmål: Den studerende kan 

virkefelter for den pædagogiske profession, identificere, afgrænse og undersøge en relevant professionsfaglig problemstilling af 

både teoretisk og praktisk karakter, 

pædagogfaglig udvikling og innovation, identificere og fagligt vurdere muligheder for udvikling og kvalificering af pædago-

gisk praksis, 

pædagogens professionsfaglighed og profes-

sionsetik, 

formidle etiske og handleorienterede overvejelser, der kvalificerer pædagogisk 

samspil, og demonstrere professionsfaglig dømmekraft, 

følgende forholds indflydelse på den valgte 

problemstilling: 

-Kulturelle og sociale. 

-Institutionelle og organisatoriske. 

-Historiske, samfundsmæssige og internati-

onale, 

inddrage organisatoriske og samfundsmæssige forhold i perspektiveringen af den 

valgte problemstilling, 
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nationale og internationale forsknings- og 

udviklingsresultater af relevans for den 

valgte problemstilling, 

inddrage viden og forskning i en faglig argumentation, 

empiriske undersøgelsesmetoder samt deres 

muligheder og begrænsninger og 

vurdere og begrunde valget af metoder til indsamling af empiri og 

opgaveskrivning og faglig formidling. formidle analyse- og undersøgelsesresultater mundtligt og skriftligt. 

Institutionens udviklings- og innovationsfelter: 

(Skemaet tilpasser sig automatisk, når det udfyldes) 

 

 

Institutionens rammer for empiriindsamling: 

(Herunder tilladelser til f.eks. fotografering, videooptagelse mv.) 

(Skemaet tilpasser sig automatisk, når det udfyldes) 

 

Kontaktperson for den studerende 

(Skemaet tilpasser sig automatisk, når det udfyldes) 

 

 


