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PRAKTIKBESKRIVELSE – 1. PRAKTIKPERIODE 

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

Gældende fra 1. januar 2017 

Beskrivelse af praktikstedet: 

Institutionens navn: 

Adresse: 

Postnr. og By: 

Tlf.nr.: 

Institutionens E-mail: 

Hjemmeside adr.:  

Institutionsleder: 

Kontaktperson for praktik i 
pædagoguddannelsen: 

Kommunal:  

Privat:  

Regional: 

 

Dussen Gl. Hasseris skole. 

Mester Eriksvej 57 

9000 Aalborg 

99824000 

 

 

Lotte Danielsen 

Lotte Danielsen 

Ja 
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Institutionstype/  
foranstaltning 

Antal børn/unge /voksne 

Aldersgruppe  

Antal stuer / afdelinger 

Åbningstid 

Dus 1: Dus 1 på Gl. Hasseris skole har ca. 280 børn. 15 pædagoger, 2 pæd. Medhjælpere. 2. 
afdelingsledere, 1 indskolingsleder. 

Dus 2: Dus 2 på Gl. Hasseris skole har ca. 200 børn. 3 pædagoger, 2 pæd. Medhjælpere og 1 
afdelingsleder. 

5-10 år (dus1) /9-13 år (dus 2) 

5 afdelinger 

6.30-8.00 og 14.00-17.00 (dus1) 13.20-17 (dus2) – åbningstid variere dog fra år til år.  

Institutionens formål  

jf. lovgrundlag. 

Folkeskolens formål 

§ 1. Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, der: 

forbereder dem til videre uddannelse og giver dem lyst til at lære mere, gør dem fortrolige med 

dansk kultur og historie, giver dem forståelse for andre lande og kulturer, bidrager til deres 

forståelse for menneskets samspil med naturen og fremmer den enkelte elevs alsidige udvikling. 

Stk. 2. Folkeskolen skal udvikle arbejdsmetoder og skabe rammer for oplevelse, fordybelse og 

virkelyst, så eleverne udvikler erkendelse og fantasi og får tillid til egne muligheder og baggrund for 

at tage stilling og handle. 
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Stk. 3. Folkeskolen skal forberede eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et 

samfund med frihed og folkestyre. Skolens virke skal derfor være præget af åndsfrihed, ligeværd og 

demokrati. 

§ 2. Folkeskolen er en kommunal opgave, jf. dog § 20, stk. 3. Kommunalbestyrelsen har ansvaret 

for, at alle børn i kommunen sikres vederlagsfri undervisning i folkeskolen. Kommunalbestyrelsen 

fastlægger, jf. § 40 og § 40 a, mål og rammer for skolernes virksomhed inden for denne lov. 

Stk. 2. Den enkelte skole har inden for de givne rammer ansvaret for undervisningens kvalitet i 

henhold til folkeskolens formål, jf. § 1, og fastlægger selv undervisningens organisering og 

tilrettelæggelse. 

Stk. 3. Elever og forældre samarbejder med skolen om at leve op til folkeskolens formål. 

Karakteristik af 
brugergruppen: 

Beskrivelse af den / de aktuelle 
børne- / bruger/borgergruppe. 

I dus 1 og i dus 2 er der samlet set indmeldt ca. 480 børn. Vores børnegruppe er indenfor 
normal-området. Derudover er vi så heldige at have enkelte børn med anden etnisk baggrund. 

Børnene kommer fra relativt velstillede/velfungerende hjem. 
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Arbejdsmetoder: 

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

 

I dus 1 har hver klasse tilknyttet en kontaktpædagog, som indgår i et team-samarbejde med 
klassens lærer samt de øvrige lærer og pædagoger på årgangen. 

Dussen er årgangsopdelt således, at de har en afdeling for henholdsvis bh. Klasse, 1.klasse, 
2.klasse og 3.klasse. 

I dus 2 har hver årgang tilknyttet en kontaktpædagog, som indgår i et team-samarbejde med 
de øvrige lærer på årgangen.  

Dus 2 ligger i et separat hus overfor skolen hvor der er børn fra henholdsvis 4 – 6. Årgang. 

 

 

 

Ansatte  

(Pædagogiske faggrupper, andre 
faggrupper) 

Pædagoger, ledere, medhjælpere, trivselsperson, skolepsykologen, sundhedsplejerske, 
tandlægen, inklusionspædagog, rotationsmedarbejdere og teknisk personale. 

Tværprofessionelt samarbejde 
in- og eksternt:  

PRR, inklusionsteam. Børnehaver. 

Særlige forhold omkring den 
studerendes ansættelse: 

Der kan forekomme weekend- og aftenarrangementer, aftenmøder samt overnatninger, alt 
efter hvornår praktikperioden ligger. 
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Arbejdsforhold 

Forventes den studerende at 
arbejde alene? 

Ved bekræftelse: hvor meget og 
hvordan? 

Der ansøges om børneattest for den studerende i forbindelse med praktikbesøg. 

Den studerende kan forvente at arbejde 32,5 t om ugen i gennemsnit i praktikperioden.   

Det ugentlige timetal kan variere, da der arbejdes efter årsnorm. 

Der kan være morgenvagter (6.30-8.00) og der er lukkevagter (17.00). 

Øvrige oplysninger Det er ikke tilladt at ryge i arbejdstiden. 
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Uddannelsesplan for 1. praktikperiode 
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 
specialiseringsmuligheder. Vi opfordrer til, at praktikstedet angiver primær og evt. sekundær specialiseringsmulighed)  

                                                                                     Primær:                         Sekundær: 

 Dagtilbudspædagogik                                                                                                                                   
 

 Skole- og fritidspædagogik       x                                                                                                                  
 

 Social- og specialpædagogik                                                                          
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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.                             X – I 0,1,2,3. Årgang samt dus 2. 

2) Natur og udeliv.                                        X Det arbejder årgangene generelt for lidt med. 

3) Sundhedsfremme og bevægelse.                X – I 0,1,2,3. Årgang samt dus 2. 

4) Medier og digital kultur.                             X Primært i 3. Årgang og dus 2. 

5) Kulturprojekter og kulturelt iværksætteri.     

6) Social innovation og entreprenørskab.          

7) Kulturmøde og interkulturalitet.                   
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Uddannelsesplan i forhold til kompetence-, videns- og færdighedsmål for 1. praktikperiode. 

Pædagogens praksis. 

Praktikken 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 

Hvilke muligheder for læring kan etableres gennem den daglige 
pædagogiske praksis og praktikvejledningen? 

  

     A) 

     Hvad har den studerende mulighed for at lære hos os i forhold til videns- 
og færdighedsmålet? 

 B) 

     Hvordan kan den studerende lære dette – gennem deltagelse, litteratur, 
observation og refleksion – og hvordan understøtter vi den studerendes 
læring? 

Praktikstedets 
målgrupper samt 
praktikstedets 

Anvende viden om 
praktikstedets 
samfundsmæssige 

a) Vi giver mulighed for et læringsrum, hvor den studerende kan observere 
og undre sig. Både ved observation af kollegaer, men også gennem egen 
erfaring. Den studerende får mulighed for, at planlægge forløb/aktiviteter 
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Pædagogiske og 
samfundsmæssige 
opgaver, 

  

opgaver i 
tilrettelæggelsen af 
det pædagogiske 
arbejde, 

med børnene, ud fra observationerne og i dialog med kollegaer og ikke 
mindst praktikvejleder. 

b) Den studerende får mulighed for refleksion over egen og praktikstedets 
praksis, både i de ugentlige møder med praktikvejleder samt på personalemøder.  
  
  

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, 

a) Den studerende vil få kendskab til, hvordan praktikstedet arbejder med Fælles 
Forenklede Mål (www.emu.dk) samt hvordan dette udnyttes i forbindelse med 
planlægning, gennemførsel og evaluering. 
 
b) Den studerende vil selv få mulighed for at planlægge, udføre og evaluere 
aktiviteter med større eller mindre børnegrupper. (I samarbejde med 
praktikvejleder) 
 
  
  
  

Evaluerings-, 
undersøgelses- og 
dokumentationsformer 
og 

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

a) Den studerende får mulighed for at afprøve forskellige evalueringsværktøjer i 
samarbejde med vejleder. 
Den studerende får mulighed for at reflektere over anvendelsen af forskellige 
former for dokumentation, eksempelvis Forældreintra, plancher, udstillinger, 
Facebook mm. Den studerende får også mulighed for selv at stå for 
dokumentation. 
b) På personale- og vejledningsmøderne får den studerende mulighed for at 
reflektere og diskutere over effekten af de forskellige metoder til evaluering, 
undersøgelses- og dokumentationsformer. 
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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. 

a) Den studerende har mulighed for at benytte viden omkring sundhed i 
forbindelse med frugtordning til børnene samt ugentlig bålmad.  
b) Den studerende har mulighed for at gennem observation at se hvordan 
kollegaer arbejder i forbindelse med hygiejne og indeklima, samt selv at komme 
med input til hvad man ellers kunne gøre. 
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Uddannelsesplan for praktikperioderne, Skole- og fritidspædagogik 
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 
specialiseringsmuligheder. Vi opfordrer til, at praktikstedet angiver primær og evt. sekundær specialiseringsmulighed) 

                                                                                       Primær:                          Sekundær: 

● Dagtilbudspædagogik                                                                                                                                   
 

● Skole- og fritidspædagogik                                                      X                                             
 

● Social- og specialpædagogik                                                                      
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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. X Alle årgange/dus 2 

2) Natur og udeliv.X Lidt i alle årgange 

3) Sundhedsfremme og bevægelse.X Alle årgange/dus 2 

4) Medier og digital kultur.X Primært 3. årgang 

5) Kulturprojekter og kulturelt iværksætteri. 

6) Social innovation og entreprenørskab. 

7) Kulturmøde og interkulturalitet. 
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Uddannelsesplan i forhold til kompetence-, videns- og færdighedsmål, 

Skole- og fritidspædagogik, 2. praktikperiode. 

Udviklings- og læringsrum  

Praktikken 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 

Hvilke muligheder for læring kan etableres gennem den 
daglige pædagogiske praksis og praktikvejledningen? 

a) Hvad har den studerende mulighed for at lære hos os i 
forhold til videns- og færdighedsmålet? 
 

b) Hvordan kan den studerende lære dette – gennem 
deltagelse, litteratur, observation og refleksion – og 
hvordan understøtter vi den studerendes læring? 

Professionsfaglig 
kommunikation, 
argumentation og 
samarbejde, 

 

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

a) den studerende har mulighed for at indgå i et tværfagligt 
samarbejde.  

b) den studerende har mulighed for at indgå i faglige diskussioner på 
personalemøder og her blive øvet i at argumentere for pædagogiske 
og didaktiske overvejelser.  
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Ledelse af udviklings- og 
læringsrum, herunder om 
klasserumsledelse, 

 

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

a) den studerende vil have mulighed for at få kendskab til 
klasserumsledelse samt igangsætning af aktiviteter. 

b) den studerende vil i løbet af praktikken få ansvaret for at 
planlægge, afvikle og evaluere den understøttende undervisning i 
den klasse den studerende er tilknyttet. 

  

 

 

Didaktik og metodik knyttet 
til læring 

 

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

 

a) personalemøder og vejledningsmøder skaber rum til at den 
studerende kan redegøre for pædagogiske og didaktiske 
overvejelser. 

b) den studerende vil, ved hvert personalemøde, have et fast punkt, 
hvor der er mulighed for at redegøre og reflektere på egen 
pædagogisk praksis. 

Ved vejledningsmøder vil den studerende ved hjælp af læringsark og 
refleksionsark, få mulighed for at redegøre for sammenhængen 
mellem metodiske og didaktiske overvejelser til egen pædagogisk 
praksis 
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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, 

 

a) den studerende vil have mulighed for at tilrettelægge, 
gennemføre og evaluere aktiviteter og forløb. 

b) der vil være mulighed for at udføre aktiviteter samt pædagogiske 
forløb i understøttende undervisning og i DUS tiden. 

Dette kan ske inden for: 

- bevægelseslege/aktiviteter på vores udearealer samt   
gymnastiksalen 

- kreative værksteder 

- træværksteder 

- kælder med puderum 

- bål og bålmad 

- ture ud af huset (svømmehal, Zoo fisketure m.m.) 

- dramaforløb 

- musikforløb  

- skolekøkken 

- aftenarrangementer  

- 

Omsorg, 
sundhedsfremmende og 
forebyggende arbejde og 

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

 

a) Den studerende opnår viden om børns trivsel, bl.a. andet gennem 
sundhed, kost og bevægelse. Samt hvilken betydning relationer og 
det enkelte barn behov kan have for barnets psykiske og fysiske 
sundhed. 

b) Gennem observation samt egen planlægning, gennemførsel og 
evaluering. 
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6-18 åriges forudsætninger 
og udviklingsmuligheder, 
herunder børn med særlig 
behov. 

 

 

 

Tilrettelægge differentierede 
pædagogiske aktiviteter 
gennem analyse af børn og 
unges forudsætninger og 
udviklingsmuligheder. 

a) Den studerende skal opnå en bevidsthed om, hvilke udviklingstrin 
de forskellige børn er på. Dette gennem observation, refleksion og 
diskussion. 

b) Med afsæt i diskussioner på vejledermøder og personalemøder får 
den studerende mulighed for, at planlægge, gennemføre og evaluere 
aktivitetsforløb for enkelte børn, med udgangspunkt i dennes 
individuelle forudsætninger og udviklingsmuligheder 

Angivelse af relevant 
litteratur:  
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Uddannelsesplan i forhold til kompetence-, videns- og færdighedsmål. 

 
Skole- og fritidspædagogik 3. praktikperiode 

 
 
Samarbejde og udvikling  
 
Praktikken 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 om 

 
Færdighedsmål: Den 
studerende kan 

 
Hvilke muligheder for læring kan etableres gennem den 
daglige pædagogiske praksis og praktikvejledningen? 
 

a) Hvad har den studerende mulighed for at lære hos os i 
forhold til videns- og færdighedsmål 

 
b) Hvordan kan den studerende lære dette – gennem 

deltagelse, litteratur, observation og refleksion – og 
hvordan understøtter vi den studerendes læring 
 

 

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

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

 
a) På praktikstedet opnår den studerende et førstehåndskendskab til 
hvilke faktorer der har indflydelse på rammerne. Eksempelvis hvilke 
interessenter der har indflydelse på institutionens rammer.  
 
b) Gennem deltagelse i det daglige arbejde med børn og forældre 
samt på møder (både internt og med eksterne samarbejdspartnere) 
får den studerende mulighed for at opnå viden om rammerne. 
Derudover forventes det, at den studerende danner sig et overblik 
over hvilke dele af eksempelvis folkeskoleloven der har direkte 
indflydelse på organisationen.  
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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, 

a) I 3. praktikperiode vil den studerende indgå i samarbejde med 
andre faggrupper på (næsten) lige fod med det uddannede 
personale. 
 
b) Den studerende vil i vid udstrækning deltage i behovssamtaler, 
teammøder, B-møder mm. I forbindelse med dette vil den 
studerende indgå i samarbejde, med de andre faggrupper der er 
deltagende i disse møder. 

 
Forandringsprocesser og 
innovation 

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

 
a) I gennem opstilling af forløb, eksempelvis vha procesjournal, og 
herpå efterfølgende evaluering, får den studerende mulighed for at 
forske i praksis. 
 
b) Bl.a. på personalemøder og teammøder, vil der være rum til, i 
samarbejde med det uddannende personale at planlægge og 
evaluere både den studerendes forløb, samt andres forløb. 
Den studerende opfordres til at anvende nyeste forskning og viden 
inden for pædagogik i planlægning og evaluering af forløb. Dette 
både for at have fokus på innovation i egen praksis, men lige så 
meget for at stille kritiske, undrende spørgsmål til praktikstedets 
praksis. 

 
Førstehjælp. 
 

 
Udføre grundlæggende 
førstehjælp 

 
a) Den studerende har mulighed for at lære praktisk førstehjælp. 
 
b) Med ca. 300 dejligt aktive børn der jævnligt kommer galt afsted, 
er der rig mulighed for den studerende at efterprøve forskellige 
førstehjælps metoder. 
 

 
Angivelse af relevant 
litteratur: 
 
 

 

 

 


