
Plan for – og udtalelse om arbejdet med 2. praktiks kompetencemål 
 

Den studerendes plan for arbejdet med praktikkens kompetencemål. 
Studerendes navn:  

 

2. praktikperiode - Dagtilbudspædagogik 

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. 

Praktikkens vidensmål:  

Den studerende har viden om 
……. 

Praktikkens færdighedsmål:  
Den studerende kan …….. 

Hvad skal en studerende vide og 
gøre for at tilegne sig dette mål? 
 

Konkretiseringer i relation til den 
studerende: 

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 

Den studerende skal skaffe sig viden 
om 5-6 årige børns udvikling samt 
og indhente oplysninger om det 
enkelte barn i den børnegruppe hun 
er en del af. 

Hun skal på vejledningerne spørge 
interesseret ind til det enkelte barn i 
gruppen for at kunne lave 
differentierede pædagogiske 
aktiviteter 

samspil og interaktion samt 
relationernes betydning for 
det 0-5 årige barns leg, 

skabe nærværende relationer 
og understøtte det enkelte 
barns udfoldelses- og 

Den studerende skal skaffe sig viden 
om eksisterende legerelationer og 
venskaber i gruppen og om der er 

Hun skal spørge ind til 
legerelationer både hos 
praktikvejleder, men også hos de 



læring, socialisering, trivsel 
og udvikling 

deltagelsesmuligheder i 
fællesskabet, 

børn der har det svært socialt. 
Tilrettelægge akt. Der tilgodeser det 
enkelte barn. 

andre pædagoger i huset 

dialog og professionel 
kommunikation, 

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

Hun skal skaffe sig viden om 
familierne og det øvrige personale. 

Hun skal bruge vejledning til at 
skaffe sig den fornødne viden 

Hun skal kommunikere med 
personale og forældre 

leg, legeteori og 
legekulturer 

rammesætte børns leg,. Hun skal kende de på forhånd 
planlagte akt. Og spørge ind til 
teorierne bag 
 
 

Hun skal spørge ind til aktiviteterne 
på forhånd, observere den frie leg 
og planlægge aktiviteter der 
understøtter børnenes sociale 
udvikling. 

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 

Hun skal skaffe sig viden om de 
eksisterende og allerede planlagte 
aktiviteter. Hun skal deltage aktivt 
og motiverende. hun skal i 
samarbejde med vejleder 
tilrettelægge pædagogiske 
aktiviteter. 

Hun skal i samarbejde med vejleder 
evaluere det aktiviteter hun har 
tilrettelagt, samt eger læring 

omsorg, sundhedsfremmende 
 og forebyggende arbejde 

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

Hun skal skaffe sig viden om 
børnenes almene tilstand. 

Hun skal optræde omsorgsfuld, 
interesseret og medvirke til et trygt 
miljø 

 
Organisering af praktikvejledningen 

 
 
 
 



 

Udtalelse på baggrund af drøftelserne på 2/3 mødet. Udtalelsen indgår som en del af prøvegrundlaget: 

 
 
 
 
 
Dato og navn. 
 

 
Den studerendes plan for arbejdet med 2.praktiks kompetencemål og udtalelsen mailes til henholdsvis studerende og underviser senest  1 
uge efter afholdt møde. 
 
Den studerende uploader plan for arbejdet med 2. praktiks kompetencemål og udtalelsen i sin portfolio. 
 

  



 
 


