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PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, SKOLE- OG FRITIDSPÆDAGOGIK. 

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

Gældende fra 1. august 2014 

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: 
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Institutionstype/  
foranstaltning 

Antal børn/unge /voksne 

Aldersgruppe  

Antal stuer / afdelinger 

Åbningstid 

 

Institutionens formål  

jf. lovgrundlag. 

 

Karakteristik af brugergrup-
pen: 

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

 

 

Ansatte  

(pædagogiske faggrupper, andre 
faggrupper) 

 

Tværprofessionelt samarbejde 
in- og eksternt:  

 

hell6009
Fremhæv
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Særlige forhold omkring den 
studerendes ansættelse: 

 

Arbejdsforhold 

Forventes den studerende at ar-
bejde alene? 

Ved bekræftelse: hvor meget og 
hvordan? 

 

Øvrige oplysninger  
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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 stu-
derende. 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 samar-
bejde 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)  

                                                                                     Primær:                         Sekundær: 

• Dagtilbudspædagogik                                                                                                                                   
 

• Skole- og fritidspædagogik                                                                                                   
 

• 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. 

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. 

  

 

 

 

 

 

 

 



Side 7 af 14 
 

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 pædagogi-
ske 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 pæ-
dagogiske praksis og praktikvejledningen? 

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

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

professionsfaglig kommuni-
kation, argumentation og 
samarbejde, 

kommunikere og samarbej-
de professionelt med foræl-
dre, kolleger, lærere og an-
dre relevante aktører, 

a) 

 

 

 

b) 
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ledelse af udviklings- og læ-
ringsrum, herunder om klas-
serumsledelse, 

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

a) 

 

 

b) 

 

didaktik og metodik knyttet 
til læring 

redegøre for sammenhæn-
gen mellem metodiske og 
didaktiske overvejelser og 
egen pædagogiske praksis, 

 

a) 

 

 

b) 

 

bevægelsesmæssige, musi-
ske, æstetiske og kreative 
processers betydning for triv-
sel, læring og udvikling, 

tilrettelægge, gennemføre 
og evaluere differentierede 
læreprocesser inden for ud-
valgte områder, herunder 
inddrage børn og unges per-
spektiv, 

a) 

 

 

b) 
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omsorg, sundhedsfremmende 
og forebyggende arbejde og 

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

 

a) 

 

 

b) 

 

 

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) 

 

 

b) 
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Angivelse af relevant litte-
ratur:  
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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 pæ-
dagogiske praksis og praktikvejledningen? 

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

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

institutionelle og organisato-
riske rammer for det skole- 
og fritidspædagogiske arbej-
de, 

 

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

a) 

 

 

 

b) 
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tværprofessionelt samarbejde 
med lærere og andre fag-
grupper, herunder teamsam-
arbejde og kollaborative fæl-
lesskaber, 

 

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

a) 

 

 

b) 

 

praktikstedets organisation i 
forhold til tværprofessionelt 
samarbejde, 

 

indgå i samt analysere og 
vurdere praktikstedets 
tværprofessionelle samar-
bejdspraksis  

a) 

 

 

b) 

 

forandringsprocesser og in-
novation 

deltage i udviklingen af den 
pædagogiske praksis gen-
nem innovative og eksperi-
menterende tiltag, 

 

a) 

 

 

b) 
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didaktiske og pædagogiske 
metoder til udvikling af pæ-
dagogisk praksis, herunder 
dokumentation og evalue-
ring, og 

sætte mål, anvende doku-
mentations- og evalue-
ringsmetoder og udvikle 
viden gennem deltagelse, 
systematisk erfaringsop-
samling og refleksion over 
pædagogisk praksis og 

 

a) 

 

 

b) 

 

 

førstehjælp. 

 

udføre grundlæggende før-
stehjælp 

a) 

 

 

b) 
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Angivelse af relevant litte-
ratur:  
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	2a1: Vi arbejder ud fra folkeskoleloven, hvor vi i samarbejde med lærerne bidrager til undervisningen i skoledelen, sideløbende med aktiviteter og pædagogiske tiltag i SFO´ens fritidstilbud.Du vil blive en del af de arbejdsvilkår, vi arbejder under og skal som studerende indgå heri.
	2b1: Ved at læse om folkeskolelovens lovgrundlag og Mariagerfjord Kommunes Mål og Indhold for Sfo.Der tilbydes en samtale med SFO lederen omkring de overordnede organisatoriske rammer.Ved sparring med kolleger og vejleder.
	2a2: Lærer/pædagogsamarbejde. Som skolepædagoger deltager vi i tværfaglige teammøder omkring de børn, der er i vores klasse. Internt sammen med skolens inklusionsteam og eksternt med deltagelse af f.eks socialrådgiver og psykolog. Der vil også være mulighed for at deltage i skolehjemsamtaler. Vi har ugentlige teammøder i skolen og personalemøde i Sfoen.
	2b2: Det forventes at du som studerende er synlig og aktiv deltagende i både undervisningsdelen og diverse møder, og at du kan bidrage til det gode samarbejde omkring børnene f.eks. ved observationer og pædagogiske tiltag som støtter det sociale liv i klassen og for den enkelte elev. 
	2a3: Vi samarbejder med lærere, inklusions team, sundhedsplejerske, psykolog og andre kommunale samarbejdspartnere.
	2b3: I samarbejdet med lærerne vil du have mulighed for at vurdere forskellighederne mellem 2 faggrupper med hver sit udgangspunkt. Og du vil kunne undersøge og analysere de forskellige forudsætninger for samarbejdet f.eks.. ift. struktur og organisering.På vejledningstimer og kollegial sparring.
	2a4: Vi er altid åbne for nye ideer og tiltag. Vi har store og fantastiske ude arealer, som indbyder til udeliv. Vi har mulighed for at benytte skolens faglokaler i Sfotiden. Vi har højt til loftet både ude og inde, så mulighederne for forandringer er mange.
	2b4: I samarbejde med dine kolleger vil du have mulighed for at afprøve og udvikle dine ideer både i skoledelen og i Sfoen. Gennem f.eks. Smttemodellen kan tiltagene evalueres på vejlednings- og/eller personalemøder.Gennem aktiv deltagelse lærer vi måske allermest, både børn og voksne, så prøv prøv prøv.
	2a5: Hvordan gør vi i vores SFO?
	2b5: Vi arbejder ud fra en anerkendende tilgang til både børn og voksne, og ud fra Mariagerfjord Kommunes Mål og Indhold for Sfoen.Vi bruger bla. Smttemodellen til at planlægge pædagogiske forløb. De forløb, som du selv står for, skal du planlægge og gennemføre ud fra didaktiske overvejelser, og sætte dem ind i en selvvalgt model. Du vil altid have mulighed for at få sparring fra forskellige voksne i SFOen og herigennem få hjælp til refleksion og evaluering.Der er mulighed for at fremlægge en didaktisk model på et personalmøde.Brug desuden vejledningstimerne og lærings-og refleksionsark konsekvent og systematisk for at dokumentere praktikken og dit læringsudbytte.
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