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PRAKTIKBESKRIVELSE 

 
Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: 

A. Beskrivelse af praktikstedet 
B. Uddannelsesplan for første praktikperiode  

a) Pædagogens praksis 
C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode 

a) Specialiseringsmuligheder for Dagtilbudspædagogik 
b) Specialiseringsmuligheder for Skole- og fritidspædagogik 
c) Specialiseringsmuligheder for Social- og specialpædagogik 

 
Praktikstedet udfylder de hvide felter. Findes de efterspurgte oplysninger på praktikstedets hjemmeside, er det tilstrækkeligt at henvise  til hjemmesiden. 
Under de enkelte praktikperioder udfyldes de relevante praktikperioder med beskrivelser af, hvordan man på praktikstedet arbe jder med de angivne videns-og 
færdighedsmål.(De specialiseringsområder, som institutionen ikke tilbyder, kan slettes).  
 

A. Beskrivelse af praktikstedet 
 Skriv i de hvide felter: 

Institutionens navn: Husumvold menighedsbørnehave og vuggestue 

Adresse: Vindingevej 16, 2700 Brønshøj 

Tlf.: 38804610 

E-mailadresse: egernus@outlook.dk 

Hjemmesideadresse: www.husumvold- info.dk 
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Åbningstider: 6:30-16:45 

Specialiseringsmuligheder på praktikstedet:  
For hurtigt overblik - sæt kryds ved de specialiseringsmuligheder, der 
er på praktikstedet. De 3 farver går igen nede i skabelonen nedenfor 
rettet mod de tre forskellige specialiseringsområder. 

Dagtilbudspædagogik (Sæt kryds i det/de relevante felter) + 

Skole- og fritidspædagogik (Sæt kryds i det/de relevante felter)  

Social- og specialpædagogik (Sæt kryds i det/de relevante felter)  
 

Praktikstedets formål - jævnfør lovgrundlag: Se hjemmeside 

Beskrivelse af brugergruppen:    - 
    

Antal børn/unge/voksne:     - 

Aldersgruppe:    - 

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

 

 
  - 

Fysiske rammer; ude og inde: 
Faciliteter (herunder faciliteter i lokalområdet) 

 

  - 

Ansatte  
(Antal og faggrupper – pædagogisk faggruppe og andre faggrupper) 

  - 

Dato for sidste revidering: 4/2 2015 
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B. Uddannelsesplan 

 

Uddannelsesplan for 1. praktikperiode - Pædagogens praksis 
Pædagogisk Grundfaglighed - Pædagogens praksis – 1. praktikperiode. 
Området 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 …….. 

Hvordan afspejles dette i den 
pædagogiske praksis? 
Hvordan kan den studerende tilegne sig 
dette mål? 
 

Anbefalet litteratur 

praktikstedets målgrupper samt 
praktikstedets pædagogiske og 
samfundsmæssige opgaver, 

anvende viden om praktikstedets 
samfundsmæssige 
opgaver i tilrettelæggelsen af det 
pædagogiske arbejde, 

Dette afspejles i planlægning, 

gennemførsel og evaluering af de 
planlagte pædagogiske aktiviteter. Ved 

aktiv deltagelse i alle processer. 

 

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, 

Personalet på stuen fortæller om de 
pædagogiske metoder der anvendes. Og 

den studerende planlægger og 
gennemfører selv en aktivitet, som 
evalueres på vejledning. 

 

Evaluerings-, undersøgelses- og 
dokumentationsformer,  

Dokumentere og evaluere egen 
deltagelse i pædagogisk praksis, 

Den studerende får tid og mulighed for at 
dokumentere egen praksis og deltagelse i 
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herunder reflektere over kvaliteten 
i egne læreprocesser,  

aktiviteterne 

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. 

Den studerende indvies i alle aspekter 

omkring måltidskultur, hygiejne og 
indeklima i institutionen. Den studerende 

overvejer spørgsmål omkring ovenstående 
til vejledning. 
 

 

Lise Ahlman: Måltider i vuggestuen. 

 

Praktikvejledning i 1. praktikperiode  
 

Organisering af praktikvejledning                                                             ½-1 times vejledning hver torsdag kl.12 
Hvordan er praktikvejledningen organiseret og tilrettelagt?                 Studerende ogstuens personale deltager 
Hvordan inddrages den studerendes portfolio?                                    Evalueres på hver vejledning 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


