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PRAKTIKBESKRIVELSE 

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: 

 

Lystrup Skole SFO 

Lystrupvej 256 

8520 Lystrup 

87 13 95 00 

lys@mbu.aarhus.dk 

www.lystrupskole.dk 

Katja Uth 

Helle Dyssegaard Rostoft 

Morten Nielsen 

 

X 

 

 

mailto:lys@mbu.aarhus.dk
http://www.lystrupskole.dk/


Pædagoguddannelsen / socialdiakonuddannelsen  VIA University College 

 

 

    

Side 2 af 20 

 

Institutionstype/  

foranstaltning 

a) Antal børn/unge /voksne 

b) Aldersgruppe  

c) Antal stuer / afdelinger 

d) Åbningstid 

Skolefritidsordning 

a) ca. 200 

b) 6 – 9 år 

c) to afdelinger A-hus (0. – 1. kl.), B-hus (2. – 3. kl.) 

d) dagligt kl. 06.30 – 17.00 (fredag 16.30) 

Institutionens formål  

jf. lovgrundlag. 

Folkeskoleloven 

Karakteristik af brugergrup-

pen: 

Beskrivelse af den / de aktuelle 

børne- / bruger/borgergruppe. 

Børnegruppen er repræsentativ for borgere i Lystrup og Aarhus by generelt. 

Skolen er hjemsted for specialklasser, hvor børnene i videst mulig omfang inkluderes i under-

visning og skolefritidsordning. 

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) 

 

I Lystrup Skoles SFO er man ansat som skolepædagog, med det fokus at det hele barn skal 

trives i den hele skole. 

Skolepædagogens fokus er på barnets trivsel i en skolekontekst – Det vil med andre ord sige, 

at den primære opgave for skolepædagogen er at styrke og udvikle barnets personlige, sociale 

og kulturelle kompetencer, således at skolens kerneopgave understøttes. 

Det der foregår i skolepædagogens praksis skal være velbegrundet. Grundholdningen er, at 

alle aktiviteter med børn er med aktiviteten som middel i en pædagogisk kontekst. 

Hvor læreren arbejder i det respektive skolefag med faget som mål, arbejder skolepædagogen 

i samme ramme og ofte på samme tid, med faget som middel i en pædagogisk kontekst 
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Ansatte  

(pædagogiske faggrupper, andre 

faggrupper) 

På Lystrup Skole er der ansat skolepædagoger med tilknytning til alm. klasser (klassepædago-

ger), som også er personalegruppen i skolefritidsordningen. 

Derudover er der ansat spec. pædagoger, som primært deltager i to-voksenordning i under-

visningstiden i specialklasserne. 

 

Praktikvejlederens kvalifikati-

oner: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pædagogisk grunduddannelse: 

 

PD modul i praktikvejledning: 

 

Diplomuddannelse  

 

Andet/ andre uddannelser: 

Begge praktikvejledere har taget praktikvejlederkursus. 

 

Navne: 

Helle Dyssegaard Rostoft 

Morten Nielsen 

X 

 

 

X 
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Tværprofessionelt samar-

bejde in- og eksternt:  

Pædagogerne er tilknyttet klasser, hvor de i samarbejde med lærerne danner klasseteams. 

Klasselærerrollen er afskaffet og alle børn har en primær voksenkontakt, som er en del af 

klasseteamet. 

I klasseteamet samarbejdes om elevernes faglige og personlige udvikling. 

Pædagogerne deltager i en del af den daglige undervisning, og efter endt undervisningsdag 

overgår pædagogerne til skolefritidsordningen. 

Særlige forhold omkring den 

studerendes ansættelse: 

Kerneydelsen for en skolepædagog ligger i skolefritidsordningen, men de studerende forventes 

at deltage i hele konteksten for en alm. skolepædagog på Lystup Skole inkl. deltagelse i un-

dervisningsdelen. I specifikke tilfælde kan der være mulighed for at være en del af morgen-

SFO kl. 06.30 – 08.00. 

Arbejdsforhold 

Forventes den studerende at ar-

bejde alene? 

Ved bekræftelse: hvor meget og 

hvordan? 

Den studerende forventes efter aftale med praktivejlederen, at kunne varetage pædagogiske 

aktiviteter alene. Der vil dog altid være mulighed for at få støtte, hvis der akut skulle opstå et 

behov. 

Øvrige oplysninger Nærmeste leder i SFO, fritidspædagogisk leder Per Andersen er praktikansvarlig 
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Uddannelsesplan  
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. 

 

Uddannelsesplan 1. Praktik (Grundfagligheden) 

Kompetencemål: De studerende kan begrunde, tilrettelægge, gennemføre og evaluere pædagogiske aktiviteter gennem delta-

gelse i pædagogisk praksis på praktikstedet, herunder vurdere egne læreprocesser i praksis. 

Vidensmål: Den studerende 

har viden om 

 

Færdighedsmål: Den stu-

derende kan 

Hvilke muligheder for læring kan etableres gennem den dag-

lige pædagogiske praksis og praktikvejledningen? 

(fx Hvordan arbejder praktikstedet med dette? hvilke læringsmulig-

heder tilbyder praktikstedet den studerene? Og hvordan understøt-

ter praktikstedet den studerendes læring indenfor dette?) 

praktikstedets målgrupper 

samt praktikstedets pædago-

giske, diakonale og sam-

fundsmæssige opgaver, 

anvende viden om praktik-

stedets samfundsmæssige 

og diakonale opgaver i til-

rettelæggelsen af det pæ-

dagogiske arbejde, 

Den studerende tilknyttes en klassepædagog, og deltager i SFO’ens 

daglige rutiner, opgaver og aktiviteter med børn.  

 

målsætning, tilrettelæggelse 

og organisering af pædago-

gisk praksis, herunder om 

målsætte, tilrettelægge, 

gennemføre og evaluere 

pædagogisk praksis med 

I klasseteamet, ved vejledningerne og det ugentlige pædagogmøde, 

reflekteres over teori og praksis, og den studerende får mulighed 
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pædagogiske metoders ef-

fekter, 

inddragelse af viden om ef-

fekten af forskellige pæda-

gogiske metoder, 

får at planlægge, gennemføre og evaluere pædagogiske interventio-

ner alene og i samarbejde med personalet 

 

evaluerings-, undersøgelses- 

og dokumentationsformer og 

dokumentere og evaluere 

egen deltagelse i pædago-

gisk praksis, herunder re-

flektere over kvaliteten i 

egne læreprocesser, og 

I klasseteamet, ved vejledningerne og det ugentlige pædagogmøde, 

reflekteres over teori og praksis, og den studerende får mulighed 

får at planlægge, gennemføre og evaluere pædagogiske interventio-

ner alene og i samarbejde med personalet/teamet. 

I SFO’en målsættes pædagogiske interventioner bl.a. på baggrund 

af observationer (data) som efterfølgende reflekteres over i teamet 

og med vejleder. 

Den studerende evaluerer effekten og kvaliteten af egen praksis 

sammen med vejleder og teamet. 

såvel den sundhedsmæssige 

som den dannelsesmæssige 

betydning af sunde madva-

ner, måltidskultur, hygiejne 

og indeklima. 

anvende viden om sundhed 

og sundhedsfremme i tilret-

telæggelsen af det pædago-

giske arbejde. 

Den studerende tilknyttes en klassepædagog, og deltager i SFO’ens 

daglige rutiner, opgaver og aktiviteter med børn.  

En betydende del af SFO’ens daglige rutiner er måltider sammen 

med børnene. I klasserne og teams er der fokus på børnenes kost 

og sundhed.Lystrup Skole bruger Børn og Unge magistratens vej-

ledning for mad og måltider 

 

https://www.aarhus.dk/media/11411/mad-og-maaltider-0-18-

aar.pdf 

https://www.aarhus.dk/media/11411/mad-og-maaltider-0-18-aar.pdf
https://www.aarhus.dk/media/11411/mad-og-maaltider-0-18-aar.pdf
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Angivelse af relevant lit-

teratur:  

Der tages udgangspunkt i den studerendes egen litteratur fra uddannelsesinstitutionen. 

Derudover vil den studerende i praktikforløbet bruge Lystrup Skoles materialer til ind-

samling af data og planlægning/evaluering af pædagogiske interventioner herunder: 

 

- Alm. dialoghjul 

- Projektskabelon til pædagogiske interventioner 

- Evalueringsskabelon til pædagogiske interventioner 

 

Lystrup Skole er en del af ”Stærkere Læringsfællesskaber” (SLF), og arbejder i alle inter-

ventioner med børn og i samarbejdet med kollegaer ud fra KOLBs læringscirkel. 

 

Evaluering. Her formuleres 

hvordan den studerendes læ-

ringsudbytte evalueres ved 

2/3 af praktikperioden  

Den studerende laver sammen med praktikvejlederen en plan for, hvordan den stude-

rende får opfyldt sine kompetencemål. 

 

Der evalueres på den studerendes videns, færdigheds- og kompetencemål. 
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Organisering af vejled-

ning: 

a) Hvordan tilrettelægges 

uddannelsesforløbet for den 

enkelte studerende?: 

b) Hvordan og hvornår afhol-

des vejledning? 

c) Hvordan inddrages den 

studerendes portfolio i vej-

ledningsprocessen? 

a. Den studerende tilknyttes en klassepædagog, og deltager i SFO’ens daglige rutiner, 

opgaver og aktiviteter med børn. Arbejdstiden tilrettelægges i samarbejde med praktik-

vejleder og den praktikansvarlige. 

Praktikken er på 35 dage inklusiv 3 studiedage. En arbejdsdag i praktikken består af gen-

nemsnitligt 6 timer (32 dage x 6 = 192 timer). Perioden afsluttes med en prøve, som af-

holdes på Professionshøjskolen.  

b. Vejledning er i gennemsnit en lektion om ugen og aftales med raktikvejleder. 

c. Der arbejdes med arbejdsportfolio før, under og efter praktikforløbene. Portfolioarbej-

det er for den samlede praktikperiode og til brug for det videre uddannelsesforløb. 

Portfolioarbejdet består af indsamling, selektion af og refleksion over praksis, der doku-

menterer den studerendes arbejdsproces med at udvikle viden, færdigheder og kompe-

tencer, således at uddannelsesrelaterede refleksioner fastholdes og de mangfoldige 

aspekter af praksiserfaringer dokumenteres.  

Arbejdsportfolio skal indeholde den studerendes arbejde med kompetence-, videns- og 

færdighedsmålene, redegørelse for egne læreprocesser, samt refleksioner over læring og 

kompetencetilegnelse. Dele af arbejdsportfolio danner grundlaget for statusmødet, som 

afholdes senest når 2/3 af praktikperioden er forløbet (PÆD-BEK §9 stk. 3) (Studieord-

ning s. 14). 

Arbejdsportfolio anvendes til udarbejdelse af præsentationsportfolio. Arbejdsportfolio an-

vendes efterfølgende til at skabe sammenhæng til uddannelsens øvrige moduler.  

Den studerende har ansvar for at oprette, udvikle og opdatere dokumenta-tionsmateriale 

for praktikken. Det skal være tilgængeligt for såvel praktik-underviser som praktikvejle-

der. 
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Den studerendes arbejds-

plan: 

Den studerendes arbejdsplan aftales med praktikvejleder og den praktikansvarlige. 

Der planlægges 32 timer pr. uge inkl. vejledninger, deltagelse i arrangementer og pæda-

gogmøde. 

Organisering af kontakt til 

uddannelsesinstitution 

(herunder en kort beskri-

velse af hvordan institutio-

nen forholder sig, hvis der er 

bekymring / problemer i 

praktikforløbet) 

Den daglige kontakt og kommunikation mellem Lystrup Skole og uddannelsesinstitutio-

nen er gennem henholdsvis praktikvejleder, praktikleder og skolens leder. 

I tilfælde af ekstraordinært behov for kontakt til skole eller uddannelsesinstitution, henvi-

ses til Vias Praktikpjece – værd at vide om praktik i pædagoguddannelsen 
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Uddannelsesplan 2. praktik - Social- og specialpædagogik 

Område 3: Relation og kommunikation – 2. praktikperiode. 

Området retter sig mod pædagogens relationer, professionelle kommunikation og pædagogiske aktiviteter og midler i pædagogisk 

praksis. 

Kompetencemål: Den studerende kan kommunikere professionelt i relation til målgruppen og kolleger og kan på den baggrund 

gennemføre pædagogiske aktiviteter på et etisk forsvarligt grundlag. 

Vidensmål: Den studerende 

har viden om 

Færdighedsmål: Den stude-

rende kan 

Hvilke muligheder for læring kan etableres gennem den 

daglige pædagogiske praksis og praktikvejledningen? 

(fx Hvordan arbejder praktikstedet med dette? hvilke læringsmu-

ligheder tilbyder praktikstedet den studerene? Og hvordan un-

derstøtter praktikstedet den studerendes læring indenfor dette?) 

kommunikationsformer og 

relationsdannelse, herunder 

om den professionelle sam-

tale, 

kommunikere professionelt, 

etablere og indgå i professio-

nelle relationer til mennesker i 

udsatte positioner, 

I klasseteamet, ved vejledningerne og det ugentlige pædagog-

møde, reflekteres over teori og praksis, og den studerende får 

mulighed får at planlægge, gennemføre og evaluere pædagogiske 

interventioner alene og i samarbejde med personalet 

Den studerende vil i praktikforløbet blive tilknyttet en klassepæ-

dagog og deltage i funktionens daglige rutiner, teams, opgaver 

og samtaler med forældre/værge i eksempelvis skolehjemsamar-

bejdet. 

Menneskesyn, professions-

etik, pædagogiske 

 og diakonale værdier, 

analysere og vurdere etik, 

magt og ligeværd i sin egen og 

andres tilgang til det enkelte 

menneske og til fællesskaber, 
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konflikt- og voldsforebyg-

gelse, konfliktnedtrapning og 

udadreagerende adfærd, 

vurdere konflikter, forebygge 

og håndtere konflikter samt 

evaluere indgreb i konflikt- og 

voldsepisoder, 

I klasseteamet, ved vejledningerne og det ugentlige pædagog-

møde, reflekteres over teori og praksis, og den studerende får 

mulighed får at planlægge, gennemføre og evaluere pædagogiske 

interventioner alene og i samarbejde med personalet 

Den studerende vil i praktikforløbet blive tilknyttet en klassepæ-

dagog og deltage i funktionens daglige rutiner, teams, opgaver 

og samtaler med forældre/værge i eksempelvis skolehjemsamar-

bejdet. 

Den studerende har i det daglige mulighed for at øve sig i kon-

fliktløsning/nedtrapning, og vil til vejledningerne og efter behov 

have mulighed for at få sparring og fit back på konflikthåndte-

ring. 

Vores praksis er karakteriseret ved at vi ikke er dommere, som 

har til opgave at placere skyld men derimod børnenes vejledere. 

Vores intention er at lære børnene at sætte ord på det der er 

svært i konflikten, så begge parter føler sig set og hørt, og deref-

ter hjælpe dem med at komme videre. 

I optrappede konfliktsituationer med evt. udadreagerende ad-

færd, kan konflikt nedtrapningsteorien være anvendelig. 

På Lystrup skole og SFO vægtes glæden ved, og indføring i de 

musiske og kreative processers betydning meget højt. 

I SFOen tilbyder vi en bred vifte af kreative og musiske aktivite-

ter, som den studerende vil have rig mulighed for at deltage i, 

iagttage- og få vejledning i. 

bevægelsesmæssige, musi-

ske, æstetiske og kreative 

processers betydning i den 

socialpædagogiske praksis 

og 

tilrettelægge, gennemføre og 

evaluere pædagogiske aktivi-

teter inden for udvalgte områ-

der, herunder inddrage børn, 

unge og voksnes kreativitet og 

perspektiv og 

hjælpemidler og professions-

teknologier i et lærings- og 

udviklingsperspektiv. 

vurdere og anvende hjælpe-

midler og professionsteknolo-

gier i samarbejde med menne-

sker med særlige behov med 

henblik på at understøtte ud-

vikling og læring. 
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Angivelse af relevant lit-

teratur:  

Der tages udgangspunkt i den studerendes egen litteratur fra uddannelsesinstitutionen. 

Derudover vil den studerende i praktikforløbet bruge Lystrup Skoles materialer til ind-

samling af data og planlægning/evaluering af pædagogiske interventioner herunder: 

 

- Alm. dialoghjul 

- Projektskabelon til pædagogiske interventioner 

- Evalueringsskabelon til pædagogiske interventioner 

 

Lystrup Skole er en del af ”Stærkere Læringsfællesskaber” (SLF), og arbejder i alle inter-

ventioner med børn og i samarbejdet med kollegaer ud fra KOLBs læringscirkel. 

 

Evaluering. Her formuleres 

hvordan den studerendes læ-

ringsudbytte evalueres ved 

2/3 af praktikperioden  

Den studerende laver sammen med praktikvejlederen en plan for, hvordan den stude-

rende får opfyldt sine kompetencemål. 

 

Der evalueres på den studerendes videns, færdigheds- og kompetencemål. 
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Organisering af vejled-

ning: 

a) Hvordan tilrettelægges 

uddannelsesforløbet for den 

enkelte studerende?: 

b) Hvordan og hvornår afhol-

des vejledning? 

c) Hvordan inddrages den 

studerendes portfolio i vej-

ledningsprocessen? 

a. Den studerende tilknyttes en klassepædagog, og deltager i SFO’ens daglige rutiner, 

opgaver og aktiviteter med børn. Arbejdstiden tilrettelægges i samarbejde med praktik-

vejleder og den praktikansvarlige. 

Praktikken er på 35 dage inklusiv 3 studiedage. En arbejdsdag i praktikken består af gen-

nemsnitligt 6 timer (32 dage x 6 = 192 timer). Perioden afsluttes med en prøve, som af-

holdes på Professionshøjskolen.  

b. Vejledning er i gennemsnit en lektion om ugen og aftales med raktikvejleder. 

c. Der arbejdes med arbejdsportfolio før, under og efter praktikforløbene. Portfolioarbej-

det er for den samlede praktikperiode og til brug for det videre uddannelsesforløb. 

Portfolioarbejdet består af indsamling, selektion af og refleksion over praksis, der doku-

menterer den studerendes arbejdsproces med at udvikle viden, færdigheder og kompe-

tencer, således at uddannelsesrelaterede refleksioner fastholdes og de mangfoldige 

aspekter af praksiserfaringer dokumenteres.  

Arbejdsportfolio skal indeholde den studerendes arbejde med kompetence-, videns- og 

færdighedsmålene, redegørelse for egne læreprocesser, samt refleksioner over læring og 

kompetencetilegnelse. Dele af arbejdsportfolio danner grundlaget for statusmødet, som 

afholdes senest når 2/3 af praktikperioden er forløbet (PÆD-BEK §9 stk. 3) (Studieord-

ning s. 14). 

Arbejdsportfolio anvendes til udarbejdelse af præsentationsportfolio. Arbejdsportfolio an-

vendes efterfølgende til at skabe sammenhæng til uddannelsens øvrige moduler.  

Den studerende har ansvar for at oprette, udvikle og opdatere dokumenta-tionsmateriale 

for praktikken. Det skal være tilgængeligt for såvel praktik-underviser som praktikvejle-

der. 
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Institutionen som praktik-

sted: 

Er der særlige forventninger 

til den studerendes forud-

sætninger? 

Nej 

 

Den studerendes arbejds-

plan: 

 

Den studerendes arbejdsplan aftales med praktikvejleder og den praktikansvarlige. 

Der planlægges 26 uger inklusiv 10 studiedage. De studerende aflønnes for 30 timer pr. 

uge, men de arbejder 32½ time pr. uge inkl. vejledninger og evt. deltagelse i arrange-

menter, idet der spares op til deltagelse i studiedage (24 uger x 32,5 = 780 timer).  

Perioden afsluttes med en prøve, som afholdes på Professionshøjskolen. 

Organisering af kontakt til 

uddannelsesinstitution 

(herunder en kort beskri-

velse af hvordan praktikste-

det forholder sig, hvis der er 

bekymring / problemer i 

praktikforløbet) 

Den daglige kontakt og kommunikation mellem Lystrup Skole og uddannelsesinstitutio-

nen er gennem henholdsvis praktikvejleder, praktikleder og skolens leder. 

I tilfælde af ekstraordinært behov for kontakt til skole eller uddannelsesinstitution, henvi-

ses til Vias Praktikpjece – værd at vide om praktik i pædagoguddannelsen 

  



Pædagoguddannelsen / socialdiakonuddannelsen  VIA University College 

 

 

    

Side 15 af 20 

 

Uddannelsesplan 3. praktik - Social- og specialpædagogik 

Område 4: Samarbejde og udvikling – 3. praktikperiode. 

Området retter sig mod samarbejdsrelationer i og udvikling af social- og specialpædagogisk praksis i samspil med 

målgrupperne. 

Kompetencemål: Den studerende kan gennem udvikling af pædagogisk og diakonal praksis understøtte de tre mål-

gruppers lærings-, udviklings- og omsorgsbehov og perspektiver i samarbejde med relevante aktører. 

Vidensmål: studerende 

har viden om 

Færdighedsmål: Den stude-

rende kan 

Hvilke muligheder for læring kan etableres gennem den 

daglige pædagogiske praksis og praktikvejledningen? 

(fx Hvordan arbejder praktikstedet med dette? hvilke læringsmu-

ligheder tilbyder praktikstedet den studerene? Og hvordan under-

støtter praktikstedet den studerendes læring indenfor dette?) 

institutionelle, organisa-

torske og ledelsesmæssige 

rammer for socialpædago-

giske og diakonale indsat-

ser 

agere professionelt inden for 

de givne institutionelle, organi-

satoriske og ledelsesmæssige 

rammer, 

I klasseteamet, ved vejledningerne og det ugentlige pædagog-

møde, reflekteres over teori og praksis, og den studerende får mu-

lighed får at planlægge, gennemføre og evaluere pædagogiske in-

terventioner alene og i samarbejde med personalet 

Den studerende vil i praktikforløbet blive tilknyttet en klassepæda-

gog og deltage i funktionens daglige rutiner, teams, opgaver og 

samtaler med forældre/værge i eksempelvis skolehjemsamarbej-

det. 
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forskellige social- og speci-

alpædagogiske tilgange og 

metoder, 

foretage en faglig vurdering af 

de metoder, som anvendes på 

praktikstedet, 

I klasseteamet, ved vejledningerne og det ugentlige pædagog-

møde, reflekteres over teori og praksis, og den studerende får mu-

lighed får at planlægge, gennemføre og evaluere pædagogiske in-

terventioner alene og i samarbejde med personalet 

Den studerende vil i praktikforløbet blive tilknyttet en klassepæda-

gog og deltage i funktionens daglige rutiner, teams, opgaver og 

samtaler med forældre/værge i eksempelvis skolehjemsamarbej-

det. 

tilgrænsende fagligheder og 

rammerne for tværprofessi-

onelt samarbejde, 

indgå i tværprofessionelt sam-

arbejde om løsningen af kon-

krete opgaver og/eller pro-

blemstillinger, 

opgave- og ansvarsforde-

ling mellem målgrupperne, 

professionelle, frivillige og 

pårørende, 

redegøre for egen faglighed, 

opgaver og ansvar i et mange-

facetteret samarbejde, 

forandringsprocesser og in-

novation, 

deltage i udviklingen af den 

pædagogiske praksis gennem 

innovative og eksperimente-

rende tiltag, 

didaktiske og pædagogiske 

metoder til udvikling af pæ-

dagogisk praksis, herunder 

dokumentation og evalue-

ring, og 

sætte mål, anvende dokumen-

tations- og evalueringsmeto-

der og udvikle viden gennem 

deltagelse, systematisk erfa-

ringsopsamling og refleksion 

over pædagogisk praksis og 
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førstehjælp. udføre grundlæggende første-

hjælp. 

Den studerende vil have mulighed for at gennemføre Første-

hjælpskursus, der i Børn og Unge magistraten i Aarhus laves ud 

fra EFR (emergency First Responce) 

Angivelse af relevant lit-

teratur:  

Der tages udgangspunkt i den studerendes egen litteratur fra uddannelsesinstitutionen. 

Derudover vil den studerende i praktikforløbet bruge Lystrup Skoles materialer til indsam-

ling af data og planlægning/evaluering af pædagogiske interventioner herunder: 

 

- Alm. dialoghjul 

- Projektskabelon til pædagogiske interventioner 

- Evalueringsskabelon til pædagogiske interventioner 

 

Lystrup Skole er en del af ”Stærkere Læringsfællesskaber” (SLF), og arbejder i alle inter-

ventioner med børn og i samarbejdet med kollegaer ud fra KOLBs læringscirkel. 
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Evaluering. Her formule-

res hvordan den studeren-

des læringsudbytte evalue-

res ved 2/3 af praktikperio-

den  

Den studerende laver sammen med praktikvejlederen en plan for, hvordan den studerende 

får opfyldt sine kompetencemål. 

 

Der evalueres på den studerendes videns, færdigheds- og kompetencemål. 

Organisering af vejled-

ning: 

a) Hvordan tilrettelægges 

uddannelsesforløbet for den 

enkelte studerende?: 

b) Hvordan og hvornår af-

holdes vejledning? 

c) Hvordan inddrages den 

studerendes portfolio i vej-

ledningsprocessen? 

a. Den studerende tilknyttes en klassepædagog, og deltager i SFO’ens daglige rutiner, op-

gaver og aktiviteter med børn. Arbejdstiden tilrettelægges i samarbejde med praktikvejle-

der og den praktikansvarlige. 

Praktikken er på 35 dage inklusiv 3 studiedage. En arbejdsdag i praktikken består af gen-

nemsnitligt 6 timer (32 dage x 6 = 192 timer). Perioden afsluttes med en prøve, som af-

holdes på Professionshøjskolen.  

b. Vejledning er i gennemsnit en lektion om ugen og aftales med raktikvejleder. 

c. Der arbejdes med arbejdsportfolio før, under og efter praktikforløbene. Portfolioarbejdet 

er for den samlede praktikperiode og til brug for det videre uddannelsesforløb. 

Portfolioarbejdet består af indsamling, selektion af og refleksion over praksis, der doku-

menterer den studerendes arbejdsproces med at udvikle viden, færdigheder og kompeten-

cer, således at uddannelsesrelaterede refleksioner fastholdes og de mangfoldige aspekter 

af praksiserfaringer dokumenteres.  

Arbejdsportfolio skal indeholde den studerendes arbejde med kompetence-, videns- og 

færdighedsmålene, redegørelse for egne læreprocesser, samt refleksioner over læring og 

kompetencetilegnelse. Dele af arbejdsportfolio danner grundlaget for statusmødet, som af-

holdes senest når 2/3 af praktikperioden er forløbet (PÆD-BEK §9 stk. 3) (Studieordning s. 

14). 
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Arbejdsportfolio anvendes til udarbejdelse af præsentationsportfolio. Arbejdsportfolio an-

vendes efterfølgende til at skabe sammenhæng til uddannelsens øvrige moduler.  

Den studerende har ansvar for at oprette, udvikle og opdatere dokumenta-tionsmateriale 

for praktikken. Det skal være tilgængeligt for såvel praktik-underviser som praktikvejleder. 

Institutionen som prak-

tiksted: 

Er der særlige forventnin-

ger til den studerendes for-

udsætninger? 

Nej 

Den studerendes ar-

bejdsplan: 

 

Den studerendes arbejdsplan aftales med praktikvejleder og den praktikansvarlige. 

Der planlægges 26 uger inklusiv 10 studiedage. De studerende aflønnes for 30 timer pr. 

uge, men de arbejder 32½ time pr. uge inkl. vejledninger og evt. deltagelse i arrangemen-

ter, idet der spares op til deltagelse i studiedage (24 uger x 32,5 = 780 timer).  

Perioden afsluttes med en prøve, som afholdes på Professionshøjskolen. 

Organisering af kontakt 

til uddannelsesinstitu-

tion 

(herunder en kort beskri-

velse af hvordan praktikste-

det forholder sig, hvis der 

Den daglige kontakt og kommunikation mellem Lystrup Skole og uddannelsesinstitutionen 

er gennem henholdsvis praktikvejleder, praktikleder og skolens leder. 

I tilfælde af ekstraordinært behov for kontakt til skole eller uddannelsesinstitution, henvi-

ses til Vias Praktikpjece – værd at vide om praktik i pædagoguddannelsen 
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er bekymring / problemer i 

praktikforløbet) 

 


