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PRAKTIKBESKRIVELSE 

Dagtilbudspædagogik 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 Dagtilbudspædagogik, 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: Ågerup Børnehus 

Adresse: Krogvejen 4, 4390 Vipperød 

Tlf.: 7236 7783/Fælleskøkken. 7236 3188/Betina Joost Persson. 

E-mailadresse: betjp@holb.dk 

Hjemmesideadresse: Holbæk kommune. Dagtilbudsdistrikt Kildevangen. Ågerup Børnehus. 

Åbningstider: Mandag-torsdag 06.30-17.00.  Fredag 06.30-16.30. 

Institutionsleder: Betina Joost Persson. 

mailto:betjp@holb.dk
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Specialiseringsmuligheder på praktikstedet: 

For hurtigt overblik, sæt kryds ved de specialiseringsmuligheder, der 

er på praktikstedet. 

Dagtilbudspædagogik        x 

Skole- og fritidspædagogik  

Social- og specialpædagogik  

Fysiske rammer, ude og inde: 

Faciliteter (herunder faciliteter i lokalområdet). 
Ågerup Børnehus ligger på Ågerup Skole. Børnehuset har eksisteret som det 

står i dag, nyistandsat og med vuggestue og børnehaveafdeling siden 2012. Vi 

ligger i Ågerup by og modtager hovedsaglig børn fra lokalområdet. Vi har et 

stort hus med mange gode rum, en afdeling med to små vuggestuegrupper, en 

afdeling med to børnehavegrupper, samt fællesrum, kreativitetsrum og en 

gymnastiksal, som vi deler med skolen. Vores legeplads er meget stor, opdelt i 

vuggestue og børnehavedel, som blot adskilles med små låger. Legepladsen er 

en naturlegeplads med mange legemuligheder, kuperet og med en lille skov 

tilknyttet. Vores bålplads deler vi med SFO, og sammen med SFO´en/skolen, 

deler vi en naturgrund beliggende helt ned til fjorden. 

Antal børn/unge/voksne: Ågerup Børnehus består af 9 fastansatte personale (6 pædagoger, 1 PA og 2 

medhjælpere), samt to i aktivering og vikarer.  Vi har en administrativ 

medarbejder tilknyttet distriktet 5 timer pr uge og en servicemedarbejder 

tilknyttet 2 timer pr uge. 

Huset er normeret til 100 enheder, men i dag har vi en vuggestuegruppe som 

består af 12-16 børn, og en børnehavegruppe, som består af 25-30 

børnehavebørn. 

Aldersgruppe: Vores børn er mellem 7 mrd. til 6 år. 

Beskrivelse af målgruppen: Familierne er hovedsagligt fra lokalområdet, men vi har også familier som 

kommer fra selve Holbæk by. Flertallet af børnene har andre søskende på 

skolen. Mange af forældrene er opvokset i området og en del har selv gået på 

Ågerup skole. Forældregruppen er imødekommende, engageret og deltager i 

forældreråd, bestyrelse og arrangementer i huset. 

Vi har mange pendler-familier, som gør brug af hele åbningstiden. 

Indsatsområder/aktuelle projekter: Vores aktuelle indsatsområder er kompetenceudvikling af personalet. 

Hovedvægten af aktiviteter er DGI baseret (kost og bevægelse), samt med 

fokus på læring, sprog og inklusion. 
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Arbejdsmetoder: 

Beskrivelse af institutionens foretrukne pædagogiske metoder og 

begrundelser herfor. 

Vi arbejder ud fra den anerkendende pædagogik (ICDP), som støtter det 

enkelte barn i dets udvikling. Vi mener, at en positiv og anerkendende 

holdning, giver barnet de bedste udviklingsmuligheder. 

Vi bruger de pædagogiske læreplaner, som arbejdsredskab/-metode, og via 

fotos, logbog, narrative fortællinger og praksisfortællinger, samt barnets 

læreplan (udviklingsbeskrivelser) vedbliver vi med at være reflekterende og 

faglige. Vi arbejder endvidere med læringsblomsten.  

Tværprofessionelt samarbejde: 

Faggrupper som institutionen samarbejder med. 
Børnehuset har et velfungerende brobygningsarbejde imellem afdelingerne i 

huset og SFO og skolen. Vi samarbejder med Pædagogisk Psykologisk 

Rådgivning, Tale- og hørekonsulent, Ergoterapeut, Fysioterapeut, psykolog, 

sundhedsplejerske og øvrige interessenter. 

Personalegruppens sammensætning: Vi er en lille personalegruppe bestående af kvinder. Vi værdsætter hinandens 

kompetencer, og engagementet er vigtigt i personalegruppen. Vi samarbejder 

på tværs i huset både i dagligdagen, men også ved større arrangementer. 

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)   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, at den studerende har læst vores praktikbeskrivelse og 

uddannelsesplan samt gjort sig nogle tanker om selve praktikken inden 

forbesøget.  

 Forventningsafstemning vil blive gennemgået, så den studerende skal have 

gjort sig nogle tanker. 

 Introduktion til stedet gives af den daglige leder, hvorefter 

stuen/praktikvejlederne tager over. 

 Den daglige leder gennemgår børneattest, tavshedspligt, m.v. 

 Børnehusets forventninger til den studerende og omvendt. 

 Mødeplanen for den studerende sendes til den studerende efter forbesøget. 

Praktikbeskrivelsen og uddannelsesplanen vil blive gennemgået på den første 

vejledningstime. Her skal den studerende have gjort sig nogle tanker til disse 

samt overveje, hvordan hun/han konkret vil arbejde for at opnå de 
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kompetencemål og færdighedsmål der stilles i uddannelsesplanen i forhold til 

praktikken. 

Planlægning af de første dage på praktikstedet: 

 Introduktion til institutionen, hverdagens organisering og 

stedets kultur. 

Den første uge af praktikforløbet har den studerende brug for at ”summe” 

rundt i huset, og danne sig et indblik i personale, børn, forældre og institution, 

og vores arbejdsform og metoder. 

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. 

Børnehuset vægter vores ansvar som uddannelsesinstitution højt, og derfor 

gennemgås praktikforløbet løbende ved vejledningstimerne. 

Findes der problemer eller bekymringer tages disse op ved 

vejledningstimerne, eller hvis behovet er akut sættes der tid af til dette, enten 

med vejlederen eller den daglige leder. 

Dato for sidste revidering: 14/6 2015. 
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B. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode 

a) Dagtilbudspædagogik 
 

Dagtilbudspædagogik 2. Praktikperiode 
Kompetenceområde: Relationer og kommunikation 

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 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 afspejler videns- og færdighedsmålene sig i praksis? 

Hvilke læringsmuligheder tilbyder vi? 

Hvordan understøtter vi den studerendes læring? 
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 arbejder med aldersopdelte vuggestuegrupper, der  

danner rammen for optimal udvikling, læring og trivsel for 

det enkelte barn.  

I tilrettelæggelsen af pædagogiske aktiviteter går vi  

som udgangspunkt ud fra, hvad og hvordan vi kan  

styrke det enkelte barn/børnegruppen, i stedet for selve  

aktiviteten. 

Den studerende vil blive inddraget i at arbejde med barnets læreplan. 

 

 Den studerende vil på stuemøder være med til at tilrettelægge, 

udføre og evaluere pædagogiske aktiviteter i samarbejde med 

stuens personale. Endvidere vil den studerende selv skulle 
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prøve kræfter med dette samt med barnets læreplan, dog med 

praktikvejlederen ved sin side.  

 

I vejledningstimen vil den studerende kunne komme med en 

beskrivelse af hvordan, hun/han har tænkt sig, at den pædagogiske 

aktivitet kan tilrettelægges og udføres. Dette vil danne grundlag for 

nogle refleksioner i vejledningstimen. Vejlederen og personale er åben 

for nye aktiviteter.    
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 det daglige arbejder vi med samspil og relationer.  

Det kommer til udtryk i de fælles pædagogiske 

aktiviteter, hvor der optimalt set er samspil mellem  

barn/voksen, barn/barn og voksen/voksen. Vi tager  

udgangspunkt i at styrke det enkelte barn på dets 

udviklingsniveau.  

 

Vi arbejder med barnets sproglige udvikling for at give det  

mulighed for at indgå i sociale relationer. Vi benævner,  

begrebsliggør og hjælper barnet med at sætte ord på  

følelser og handlinger. 

 

Den studerende vil igennem pædagogiske aktiviteter  

(f.eks. i hverdagssamtaler, ved børnefortællinger, ved  

samling, på ture, ble skift, spise situationer, kreative  

aktiviteter osv.) får mulighed for at indgå i samspil med  

både børn og kollegaer og derigennem arbejde aktivt  

med at danne relationer. 
dialog og professionel 

kommunikation,  
kommunikere nuanceret, præcist og 

forståeligt med børn, familier og 

kolleger,  

Vi arbejder ud fra den anerkendende pædagogik (ICDP),  

som støtter det enkelte barn i dets udvikling. Vi mener,  

at en positiv og anerkendende holdning, giver barnet  

de bedste udviklingsmuligheder. Vi arbejder også med 

denne tilgang både i forhold til kollegaer og forældre. 

 

Den studerende vil blive præsenteret for denne  

anerkendende pædagogik (ICDP) og det forventes, at  
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hun/han arbejder med den igennem praktikken i forhold  

til et barn (videofilme vil også skulle bruges). Praktikvejlederen 

vil guide den studerende.  

 

Den studerende skal reflektere i sin logbog over den  

anerkendende pædagogik (ICDP) i forhold til et enkelt 

barn, et forældrepar og til en kollega (evt.  

praktikvejlederen). I vejledningstimen skal disse  

refleksioner snakkes igennem så der sker en kobling  

mellem teori og praksis. 
leg, legeteorier og legekulturer,  rammesætte børns leg,  Vi giver barnet mulighed for at udforske legens forskellige 

muligheder. Det kan både være igennem planlagte og spontane 

lege. Vi understøtter legen og skaber rum for legen.  

 

Den pædagogiske rolle varierer mellem aktiv og passiv deltagelse 

afhængig af, hvilket læringsrum det enkelte barn og de enkelte 

børnegrupper befinder sig i. 

 

Den studerende skal prøve på egen krop at lave planlagte og spontane 

lege samt være aktiv og passiv deltagende. Disse 

observationer/refleksioner skal skrives ned i logbogen så de kan danne 

grundlag for et punkt i vejledningstimen. Der ud over skal den 

studerende kunne sætte teori og praksis sammen.  
kropslig, kreativ, musisk og æstetisk 

læring og udfoldelse i pædagogisk 

praksis og  

målsætte, tilrettelægge og evaluere 

pædagogiske aktiviteter og generelt 

motivere og understøtte børns leg og 

æstetiske, musiske og kropslige 

udfoldelse og  

 Vi arbejder målrettet på at sikre udviklingen for målgruppen og 

det enkelte barn, ved at tilrettelægge aktiviteter ift. 

barnets/børnenes udviklingsniveau. Vi tager udgangspunkt i de 

pædagogiske læreplaner ud fra hvordan vi kan styrke det 

enkelte barn eller børnegruppen.  

 

 Den studerende deltager på lige fod med resten af personalet 

med at målsætte, tilrettelæggelsen og evaluere de pædagogiske 

aktiviteter. Den studerende får mulighed for at arbejde med 

læringsblomsten og didaktiske modeller (Hiim&Hippe / 

SMTTE).     
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Den studerende vil modtage ugentlig vejledning med praktikvejleder, 

hvor der vil være mulighed for at drøfte og reflektere over pædagogisk 

praksis. Der vil endvidere være mulighed for åben vejledning (løbende 

daglig dialog) med resten af personalet. 
omsorg, sundhedsfremmende og 

forebyggende arbejde.  

tilrettelægge, gennemføre og evaluere 

indsatser for omsorg, sundhed og 

forebyggelse.  

 Der er udarbejdet en kostpolitik i institutionen. Det 

pædagogiske personale spiser sammen med børnene og vi 

samles om hhv. formiddags-, middags- og eftermiddagsmad. 

Vi lægger vægt på, at hovedvægten af vores pædagogiske 

aktiviteter er DGI basseret. Børn lærer gennem kroppen og i 

forskellige læringsrum både i voksen/barn relation, barn/voksen 

relation og barn/barn relation.   

Vi samarbejder dagligt med forældrene og rådgiver efter behov 

om sundhed og trivsel.     

 

 Den studerende vil arbejde konkret med sundhed i forhold til at 

tænke bevægelse ind i de pædagogiske aktiviteter. 

 

Den studerende skal tilrettelægge, gennemføre og evaluere  

en pædagogisk aktivitet der tager udgangspunkt i at tænke  

bevægelse ind i hverdagsaktiviteter. Praktikvejlederen vil i 

vejledningstimen/daglig dialog være belejlig med vejledning. 

Endvidere skal den studerende skrive sine refleksioner ned i 

logbogen så der vil være en kobling mellem teori og praksis. 

 
Anbefalet relevant litteratur: 

 Link til ”Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk kommune”  

 ”Guide til udvikling af pædagogiske” læreplaner i Holbæk kommune  

 Politikker i Ågerup Børnehus  

 Ågerup Børnehus (Kildevangen) syn på læring/børnesyn  

 Læreplaner & læringsblomsten  

 ICDP  

 Sprog  

 Inklusion  

 DGI institution 
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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 får timer indenfor institutionens åbningstid i tidsrummet 06.30-17.00, samt må der påregnes aftensmøder som stue- og 

afdelingsmøder og pædagogisk udviklingsmøder, forældremøder mm. Den studerende deltager i disse, efter aftale med vejlederen. Den 

studerende arbejder ikke alene. 

 
Den studerendes placering på praktikstedet 

Tilknytning til gruppe/stue/afdeling. 

Den studerende har mulighed for enten at arbejde i vuggestue eller børnehave. Du vil få oplyst i hvilken afdeling som du skal være i når du 

henvender dig til os. 

 
Organisering af praktikvejledning 

Hvordan er praktikvejledningen organiseret og tilrettelagt? 

Hvordan inddrages den studerendes logbog? 

Vejledning en gang om ugen 1 time. I starten af praktikken planlægges hvornår og hvordan den studerende vil arbejde med sine 

kompetencemål og færdigheder i samspil med praktikvejlederen. Der udarbejdes en dagsorden til hver gang. Beslutningerne vil blive 

skrevet ned.  

Praktikvejlederen er forberedt til vejledningstimerne, viser interesse for og guider den studerende, giver feedback og forventer, at 

praktikanten undres, stiller spørgsmål og er nysgerrig. Ligeledes forventes det, at den studerende overholder aftaler og beslutninger samt 

er forberedt til vejledning. Den studerendes arbejdsportfolio vil blive inddraget i vejledningstimen idet det er relevant. 
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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 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. 
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Læringsmål 3 

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 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. 

 

 

 
Læringsmål 5 

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 6 

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 
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resterende praktikperiode. 

 
Praktikvejleders generelle 

kommentarer 

 

Her mulighed for udtalelse om generelle forhold 
ved den studerendes deltagelse i praktikforløbet. 

 

 
Dato for udtalelse 

 

 

 

 

Dagtilbudspædagogik 3. Praktikperiode 
Kompetenceområde: Samarbejde og udvikling 

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 læreprocesser, 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 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? 
samfundsmæssige og institutionelle 

problemstillinger forbundet med 

pædagogisk arbejde i dagtilbud,  

identificere, analysere og vurdere 

samfundsmæssige rammer og 

institutionskulturens betydning for 

samarbejde, pædagogisk udvikling og 

kvalitet,  

Holbæk kommune og distrikt Kildevang har igangsat forskellige tiltag 

indenfor de sidste par år som du vil komme til at arbejde med i praksis. 

Dette kan både være frokostordning, lukkedage/fællespasning, 

normeringsændringer, frivillighed og forældreinddragelse på nye 

måder osv.  

Vi tilbyder, at den studerende løbende vil blive inddraget i de ændrede 

rammevilkår og dermed de ændrede behov på praktikstedet, og dermed 

tænke nyt og udvikle praksis.  

 

Den studerende vil skulle opsøge viden via teori samt i dialog med 

både personalet og den pædagogiske leder.  

  
leg, bevægelse, natur- og udvikle det fysiske, psykiske, sociale I det daglige arbejder vi med at danne rammen for optimal udvikling, 
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kulturoplevelser, digitale medier 

samt skabende aktiviteters betydning 

for 0-5 åriges dannelse, trivsel, 

læring og udvikling,  

og æstetiske børnemiljø,  læring og trivsel for det enkelte barn.  

I tilrettelæggelsen af pædagogiske aktiviteter går vi som udgangspunkt 

ud fra, hvad og hvordan vi kan styrke det enkelte barn/børnegruppen,  

i stedet for selve aktiviteten. Vi arbejder med de pædagogiske  

læreplaner samt med barnets læreplan.  

  

Den pædagogiske rolle varierer mellem aktiv og passiv deltagelse 

afhængig af, hvilket læringsrum det enkelte barn og de enkelte 

børnegrupper befinder sig i. 

Vi arbejder med barnets sproglige udvikling for at give det mulighed 

for at indgå i sociale relationer. Vi benævner, begrebsliggør og hjælper 

barnet med at sætte ord på følelser og handlinger. 

Vi inddrager digitale medier.  

 

Den studerende skal selv tilrettelægge, udføre og evaluere 2 

pædagogiske aktiviteter. Endvidere vil den studerende selv skulle 

prøve kræfter med at udarbejde en eller flere barnets læreplan, dog 

med praktikvejlederen ved sin side.  

 

Den studerende skal prøve på egen krop at lave planlagte og spontane 

lege samt være aktiv og passiv deltagende. Disse 

observationer/refleksioner skal skrives ned i logbogen så de kan danne 

grundlag for et punkt i vejledningstimen. Der ud over skal den 

studerende kunne sætte teori og praksis sammen.  

 
forandringsprocesser og innovation,  bidrage til udvikling af pædagogisk 

praksis gennem innovative og 

eksperimenterende tiltag,  

Som institution udfordres vi konstant på ændrede rammevilkår og må 

derfor tænke nyt og udvikle praksis.  

Dokumentation og refleksion er gode redskaber til at få øje på 

udfordringer og arbejde målrettet med udvikling af praksis. 

Vi hilser nye input velkomne – såvel undren som løsningsforslag er af 

stor værdi for os, og vi værdsætter dine bidrag, ligesom vi vil støtte og 

vejlede dig til struktureret arbejde med dine ideer.  

 
inddragelse af børn og forældres inddrage børn og forældres ideer og  
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perspektiv i udviklings- og 

forandringsprocesser,  

kreativitet som en del af pædagogiske 

udviklings- og forandringsprocesser,  

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  

Vi arbejder med barnets læreplan. For hvert læreplanstema beskrives 

status, mål, metode samt tegn på læring for hvert enkelt barn, ligesom 

du i dialog med forældrene afdækker hvordan vi som dagtilbud kan 

understøtte hjemmets indsats. 

 

Vi arbejder ud fra den anerkendende pædagogik (ICDP),  

som støtter det enkelte barn i dets udvikling. Vi mener,  

at en positiv og anerkendende holdning, giver barnet  

de bedste udviklingsmuligheder. Vi arbejder også med 

denne tilgang både i forhold til kollegaer og forældre. 

 

Den studerende vil blive præsenteret for denne  

anerkendende pædagogik (ICDP) og det forventes, at  

hun/han arbejder med den igennem praktikken i forhold  

til et barn (videofilme vil også skulle bruges). Praktikvejlederen eller 

vores ICDP- vejleder vil guide den studerende.  

 

Den studerende skal reflektere i sin logbog over den  

anerkendende pædagogik (ICDP) i forhold til et enkelt 

barn, et forældrepar og til en kollega (evt.  

praktikvejlederen). I vejledningstimen skal disse  

refleksioner snakkes igennem så der sker en kobling  

mellem teori og praksis. 

 

Den studerende skal med Hiim&Hippe / SMTTE.     

 
førstehjælp.  udføre grundlæggende førstehjælp.  Det er sjældent, at vi har alvorlige ulykker, men du vil naturligvis blive 

vejledt i hvordan du hjælper og bevarer roen hvis en ulykke indtræffer.  
 
Anbefalet relevant litteratur: 

• Link til ”Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk kommune”  
• ”Guide til udvikling af pædagogiske” læreplaner i Holbæk kommune  

• Politikker i Ågerup Børnehus  
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• Ågerup Børnehus (Kildevangen) syn på læring/børnesyn  
• Læreplaner & læringsblomsten  

• ICDP  
• Sprog  

• Inklusion  

• DGI institution 
 

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 får timer indenfor institutionens åbningstid i tidsrummet 06.30-17.00, samt må der påregnes aftensmøder som stue- og 

afdelingsmøder og pædagogisk udviklingsmøder, forældremøder mm. Den studerende deltager i disse, efter aftale med vejlederen. Den 

studerende arbejder ikke alene. 

 
Den studerendes placering på praktikstedet. 

Tilknytning til gruppe/stue/afdeling. 

Den studerende har mulighed for enten at arbejde i vuggestue eller børnehave. Du vil få oplyst i hvilken afdeling som du skal være i når du 

henvender dig til os. 

 
Organisering af praktikvejledning. 
Hvordan er praktikvejledningen organiseret og tilrettelagt? 

Hvordan inddrages den studerendes portfolio? 

Vejledning en gang om ugen 1 time. I starten af praktikken planlægges hvornår og hvordan den studerende vil arbejde med sine 

kompetencemål og færdigheder i samspil med praktikvejlederen. Der udarbejdes en dagsorden til hver gang. Beslutningerne vil blive 

skrevet ned.  

Praktikvejlederen er forberedt til vejledningstimerne, viser interesse for og guider den studerende, giver feedback og forventer, at 

praktikanten undres, stiller spørgsmål og er nysgerrig. Ligeledes forventes det, at den studerende overholder aftaler og beslutninger samt 

er forberedt til vejledning. Den studerendes arbejdsportfolio vil blive inddraget i vejledningstimen idet det er relevant. 
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Studerendes læringsmål for 3. 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. 
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Læringsmål 3 

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 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. 

 

 

 
Læringsmål 5 

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 6 

Hvad: 

 
 

Hvorfor:                                                 

 
 

 

Hvordan (metoder): 

 
 

 

Praktikvejleders 2/3 udtalelse 
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. 

 
Praktikvejleders generelle 

kommentarer 

 

Her mulighed for udtalelse om generelle forhold 
ved den studerendes deltagelse i praktikforløbet. 

 

Dato for udtalelse 

 
 

 

 


