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PRAKTIKBESKRIVELSE 

Skole- og fritidspædagogik tredje praktikperiode 
2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014 

 

Praktikbeskrivelsen består af 2 hoveddele: 

A. Beskrivelse af praktikstedet 

B. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode . Specialiseringsmuligheder for Skole - og fritidspædagogik, herunder 

studerendes læringsmål og praktikvejleders praktikudtalelse 
 
Vejledning til udfyldelse af denne praktikbeskrivelse med uddannelsesplan. Praktikinstitutionen udfylder de hvide felter med oplysninger om institutionen.  

Under de enkelte praktikperioder udfyldes de relevante perioder med beskrivelser af hvordan man arbejder i institutionen med de respektive videns-og færdighedsmål. 
Den studerende udarbejder læringsmål for den pågældende praktikperiode i skabelonen under uddannelsesplanen. Den studerendes læringsmål beskriver, hvordan 

han/hun konkret vil arbejde med periodens videns- og færdighedsmål i løbet af praktikken. (Man kan skille den studerendes læringsmål ud i et særskilt dokument).  
Praktikvejleder udfylder praktikudtalelsen efter statusmødet. Der er skabelon hertil under den studerendes læringsmål. Praktikbeskrivelsen inddrager således både 
praktikstedets uddannelsesplan og den studerendes læringsmål samt praktikstedets praktikudtalelse. (praktikudtalelsen kan adskilles fra praktikbeskrivelsen, når den 

videregives til professionshøjskolen). 

 

A. Beskrivelse af praktikstedet 

  

Institutionens navn: Søndermarksskolen 

SFO Søndenvinden 

Adresse: Byskov Alle 41 

4200 Slagelse 

Tlf.: Skolens kontor: 24296801  
SFO Søndenvinden: 24296783 

SFO Leder: 26453510 

E-mailadresse: sondermarksskolen@slagelse.dk 

lisea@slagelse.dk 

mailto:sondermarksskolen@slagelse.dk
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Hjemmesideadresse: www.sondermarksskolen.dk 

 

Åbningstider: Åbningstid for skolens kontor mandag – torsdag 8.00-15.00  fredag 8.00 13.00 

SFO’ens åbningstid: i tidsrummet 6.30 – 17.00 på ikke skoledage og 6.30-8.00 samt 
13.45-17.00 på skoledage 

Institutionsleder: Skoleleder Henrik Hallig og SFO-Leder Lise Raagaard 

Specialiseringsmuligheder på praktikstedet: 
For hurtigt overblik, sæt kryds ved de specialiseringsmuligheder, 
der er på praktikstedet. 

Dagtilbudspædagogik   

Skole- og fritidspædagogik X 

Social- og specialpædagogik  

Fysiske rammer, ude og inde: 

Faciliteter (herunder faciliteter i lokalområdet). 
Søndermarksskolen er beliggende i den østlige del af Slagelse. Skolen er 

bygget i 1 plan, og er udbygget i flere omgange. Skolen er placeret i et område,  

bestående af boligblokke, rækkehuse og parcelhuse.  

0. 1. og 2. klasserne er placeret i den bygning, som vi kalder A-Huset og 3. og 

4. klasserne er placeret i B-Huset.  

SFO Søndenvinden er opdelt i to afdelinger. 0.-2. klasserne i A-Huset og 3.-4. 

klasse i B-Huset. I begge afdelinger har SFO’en base i fællesrummet og 

herudover har SFO’en et værksted i A-Huset, et stille rum samt adgang til 

klasselokaler, sportshal, gymnastiksal, legeplads og boldbaner i forbindelse med 

hallen.  

 

Skole og SFO ligger i gåafstand fra Slagelse bymidte og Slagelse Lystskov.  

Antal børn/unge/voksne: Søndermarksskolen har ca. 550 elever fordelt i klasser fra 0. til 9. klasse.  

Skolen har 2 spor med distriktsklasser samt en specialklasserække.  

SFO’en har ca. 170 børn fra 0. til 4. klasse. 

Der er ca. ansat 55 lærer og pædagoger på Søndermarkskolen 

 

Aldersgruppe: 0.-9. klasse (5-16 år) 

 

Beskrivelse af målgruppen: Studerende i 1. praktik tilbydes praktik i SFO Søndenvinden med relation til 
skoledelen fra 0. til 2. klasse. 

http://www.sondermarksskolen.dk/
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Studerende i 2. og 3. praktik tilbydes praktikplads i SFO Søndenvinden med 

tilknytning til skoledelen i f.eks. understøttende undervisning og fagligfordybelse fra 

0. til 4. klasse 
Søndermarksskolen er en skole med ca. 25 % tosprogede elever fra mange 

forskellige kulturer. Både i skole og SFO er der inkluderet børn med særlige behov 

og der er et tæt samarbejde mellem distriktsklasserne og specialklasserne på skolen.  

 

Indsatsområder/aktuelle projekter: Visible Learning: 

På Søndermarksskolen arbejder vi med Visible Learning, hvor der er fokus på, at 

involvere eleverne i egen læring og at arbejde målrettet med udarbejdelse af tydelige 
læringsmål og succeskriterier. 

Alle skolens medarbejdere har deltaget i et uddannelsesprogram, planlagt i 

samarbejde med Challenging Learning og tilrettelagt ud fra John Hatties forskning.  

 

Brobygning: Søndermarksskolen arbejder tæt sammen med daginstitutionerne 
Østervang, Byskovgaard og Birkelunden om overgangen fra børnehave til skole og 

SFO. Dette arbejde prioriteres meget højt og er med til at skabe tryghed for både 

børn og forældre ved skolestart.  

 

Arbejdsmetoder: 
Beskrivelse af institutionens foretrukne pædagogiske metoder og 

begrundelser herfor. 

Overordnet arbejder alle lærer, pædagoger og elever med Visible Learning på 

Søndermarksskolen. 

 
Alle klasser arbejder ud fra Undervisningsministeriets Forenklede Fælles Mål og i 

børnehaveklasserne er det med følgende kompetenceområder: 

 

 Sprog 

 Matematisk opmærksomhed  

 Naturlige fænomener 

 Kreative og musiske udtryksformer 

 Krop og bevægelse 

 Engagement og fællesskab  
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SFO Søndenvinden arbejder ud fra Mål og indholdsbeskrivelsen, som kan ses på 

skolens hjemmeside og med fokus på følgende overordnede temaer: 

 

 Børn med særlige behov 

 Krop bevægelse og sundhed 

 Balance mellem voksenstyrede og selvvalgte aktiviteter 

 Sociale kompetencer 

 Anerkendende kommunikation 

 

Tværprofessionelt samarbejde: 

Faggrupper som institutionen samarbejder med. 
Efter behov samarbejder vi med sundhedsplejerske, talepædagog, psykolog, 

socialrådgivere, ergoterapeut og andre relevante faggrupper. 

Personalegruppens sammensætning: Skolens personalegruppe består af lærer, pædagoger og medhjælpere samt en 

skolesekretærer. 

Praktikvejleders kvalifikationer: 
Hvis der er flere vejledere sættes antal ud for de forskellige 
kvalifikationer. Hvis der er en vejleder, sættes kryds ud for de 

forskellige kvalifikationer. 

Praktikvejleder kursus (2 dages kursus) X 

Praktikvejlederuddannelse (6-8 ugers uddannelsesforløb på diplomniveau) X 

Andet/andre uddannelser  

Forbesøgets tilrettelæggelse: 
Hvorledes inddrager praktikstedet flg. i forbesøget? 

 Den studerendes forberedelse til forbesøget 

 Dialog om praktikbeskrivelsen og uddannelsesplan 

 Dialog om gensidige forventninger inden praktikkens start 

 Introduktion til praktikstedet 

 Straffe- og børneattest, tavshedspligt, ansættelsesbrev til 

lønnede praktikker m.v. 

 Praktikstedets forventninger til den studerende 

 Drøftelsen af videns-, færdigheds- og kompetencemål samt 

uddannelsesplan og formulering af læringsmål 

 Den studerendes mødeplan 

Vi forventer at den studerende indenfor den fastsatte dato, kontakter 

praktikstedet, når placeringen har fundet sted. Ved denne henvendelse aftales 

dato for 1. forbesøg 

Vi forventer at den studerende har orienteret sig på skolens hjemmeside inden 1. 

besøg. Samt har en ide om målgruppen og de mål der kan sættes til den aktuelle 

børnegruppe.  

 

1.forbesøg 

 Vi viser rundt på skolen og i SFO’en  

 Vi taler om skema og mødetider,  

 Vi udfylder børneattest og straffeattester samt tavshedserklæring 

 Vi udleverer evt. relevant informationsmateriale  

 Vi taler om hvilke tanker den studerende har gjort sig i forhold til egne 

læringsmål 
Vi taler om gensidige forventninger i praktikforløbet 
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2. forbesøg 

 Vi udleverer mødeplan 

 Fortsætter dialogen om den studerendes tanker i forhold til egne 
læringsmål i praktikken 

 Taler om gensidige forventninger 

 Taler om individuelle ønsker og konkrete muligheder 
 

Planlægning af de første dage på praktikstedet: 

 Introduktion til institutionen, hverdagens organisering og 
stedets kultur. 

Den studerende modtages af praktikvejlederen den første dag. 
Tider for vejledningssamtaler aftales 

Den studerende introduceres løbende for Skolen/institutionens hverdag, 
daglige aktiviteter og stedets kultur og traditioner.  
 

Organisering af kontakt til professionshøjskolen i forbindelse 

med: 

 praktikudtalelse 

 Afsluttende prøve 
Uddyb, hvordan praktikstedet forholder sig, hvis der er 

bekymring/problemer i praktikforløbet. 

1. Praktik. 
Praktikvejlederen deltager i informationsmøde med seminariet inden start på 

praktikken 
Status samtalen foregår virtuelt og praktikvejlederen udarbejder herefter den 
endelige udtalelse. 
Seminariet udsender en plan med ”indkaldelse” til samtalen, som varer ca. 30 

til 40 minutter. 
Eksamensdagene planlægges af seminariet, eksamen foregår på seminariet, 
på en af de tre første dage i praktikkens sidste uge og med en varighed på ca. 
20 minutter. 

Den studerende har 32 dage af 6 timer på praktikstedet og tre studiedage på 
seminariet  
 

2. og 3. praktik 

Praktikvejlederen deltager i informationsmøde med seminariet inden start på 
praktikken  
Status samtalen foregår virtuelt og praktikvejlederen udarbejder herefter den 
endelige udtalelse. 

Seminariet udsender en plan med ”indkaldelse” til samtalen, som varer ca. 30 
til 40 minutter. 
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Eksamens dagene planlægges af seminariet, eksamen foregår på seminariet, 
på en af de tre første dage i praktikkens sidste uge og med en varighed på ca. 

20 minutter. 
Den studerende er skemalagt 32,5 timer pr. Uge inklusiv 10 studiedage. 

Dato for sidste revidering: 11-01-21 

 
 

 

B. Uddannelsesplan for tredje praktikperiode 

b) Skole- og fritidspædagogik 
 
 

 

Skole- og fritidspædagogik 3. Praktikperiode 

Kompetenceområde: Samarbejde og udvikling 

Området retter sig mod tværprofessionelt samarbejde og det lovgivningsmæssige og organisator iske 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….. 
Hvordan afspejler videns- og færdighedsmålene sig i praksis? 

Hvilke læringsmuligheder tilbyder vi? 
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,  

Dette videns og færdighedsmål understøttes i SFO Søndenvinden ved at: 

 
Den studerende har mulighed for, at få indsigt i struktur og praksis i forhold til: 

PPR-samarbejde Klasseteam- samarbejde i enkelte relevante klasser 
Skole- Personalemøder  
Ledelse og organisationsudvikling 
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Herudover forventes det at: 

 
Den studerende deltager aktivt og handlingsorienteret i: 

Den daglige kommunikation i institutionen, i forhold til planlægning og afholdelse 
af dagligdagens aktiviteter. 
SFO’ens ugentlige møderul som indeholder: 

SFO-Personalemøder 
SFO-Fagudvalg 
og diverse arbejdsgrupper f.eks. med planlægning af temauger 

 
Den studerende deltager i den daglige forældrekontakt, både i den direkte dialog når børn 
afleveres og hentes, samt via det elektroniske kommunikationssystem Tabulex 

 
Samtidig forventes det, at den studerende dagligt holder sig orienteret/og efter behov selv  
orienterer andre via: 
           AULA 
           Tavlen med ”dagen i dag”  
           Samt Kommunikationsbogen ved arbejdspladserne 

 

tværprofessionelt samarbejde 
med lærere og andre 

faggrupper, herunder 
teamsamarbejde og 
kollaborative fællesskaber,  

analysere, vurdere og agere på̊ 
faglige udfordringer i 

samarbejdet med lærere og 
andre faggrupper,  

Dette videns og færdighedsmål understøttes i SFO Søndenvinden ved at:  
Den studerende skemalægges med undervisningslektioner i skoledelen – primært 
sammen med det faste personale, og på sigt med mulighed for selvstændig 
klasserumsledelse, f. eks. inden for: 

Understøttende undervisning. 
Faglig fordybelse. 
Anden relevant undervisning. 

 
Den studerende støttes i særlig ønsker om kontakt til f.eks. talepædagog eller  
Sundhedsplejerske. 
 
Herudover forventes det at: 

Den studerende indgår i det daglige samarbejde med lærerne i forbindelse med  
            undervisningen. 

Den studerende tager aktivt del i dialogen i forbindelse med teamsamarbejdet, i  
relevante klasseteam eller årgangsteam. 
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Den studerende sikres herudover tid til forberedelse, planlægning, refleksion og evaluering af  

ovenstående, både selvstændig og i samarbejde med praktikvejleder eller øvrige 
kollegaer.  

 

praktikstedets organisation i 
forhold til tværprofessionelt 
samarbejde,  

indgå̊ i samt analysere og 
vurdere praktikstedets 
tværprofessionelle 

samarbejdspraksis,  

Dette videns og færdighedsmål understøttes i SFO Søndenvinden ved at: 
Den studerende orienteres om ”Søndermarksskolens handleguide” som anvendes i 
forbindelse med diverse børnerelaterede bekymringer  
Den studerende kan tilbydes mulighed for at deltage i et skolefora møde  

 
Herudover forventes det at: 
Den studerende selv er opsøgende og spørger nysgerrigt ind til ny viden, inden for dette 
felt. 

 

forandringsprocesser og 

innovation,  

deltage i udviklingen af den 

pædagogiske praksis gennem 
innovative og 
eksperimenterende tiltag,  

Dette videns og færdighedsmål understøttes i SFO Søndenvinden ved at: 
 
Den studerende sikres mulighed for selvstændigt, at indsamle evidens om det tværfaglige 
samarbejde f.eks. via spørgeskemaer eller interview. 

Den studerende har mulighed for at sætte egne punkter på dagsordenen på SFO’ens 
personalemøder 
 
Herudover forventes det at: 
 
Den studerende indgår i samarbejder med personalegruppen, om aktuelle 
forandringsprocesser i SFO’en 
 

Den studerende i løbet af praktikken selv sætter relevante emner til debat, på 
personalemøder eller fagudvalgsmøder 

didaktiske og pædagogiske 
metoder til udvikling af 

pædagogisk praksis, herunder 
dokumentation og evaluering, 

og  

sætte mål, anvende 
dokumentations- og 

evalueringsmetoder og udvikle 
viden gennem deltagelse, 

systematisk erfaringsopsamling 
og refleksion over pædagogisk 
praksis og  

Dette videns og færdighedsmål understøttes i SFO Søndenvinden ved at: 
 
Den studerende har mulighed for at være med i arbejdet med udvikling og implementering  
af Visible Learning. 
Den studerende får kendskab til det tankesæt, som ligger bag Visibel learning og til de  

Pædagogiske værktøjer, som visible learning anvender. 
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Den studerende får plads til at reflektere, diskuterer og evaluerer: 

                            -I den daglige praksis 
                      -På teammøder og personalemøder 
                      -I dialog med personalet i SFO’en  
                      -Samt i forbindelse med vejledningstimerne 

 
Herudover forventes det at:  
Den studerende selvstændigt arbejder med elementer fra dette vides og færdighedsmål, i  
egne læringsmål og i egen Portofolio. 

 

Anbefalet relevant litteratur: 
 
Slagelse kommunes handleguide. 

Litteratur om Visible Learning: 
Nøglen til læring; James Nottingham 
Den gode vurderingspraksis; Lene Heckmann 
Den gode time; Lene Heckmann 
De gode læringsmål; Lene Heckmann  

 
Orientere sig på Søndermarksskolens hjemmeside 

 
Særlige information om 3. praktikperiode 

Arbejdsplan for studerende: 
Hvilke tidsrum skal den studerende forvente at arbejde indenfor. Kan den studerende forvente at arbejde alene? 
Den studerende kan forvente at arbejde i tidsrummet mellem 6.15 og 17.00.  

Der udarbejdes en fast mødeplan for skoleuger og der udarbejdes særlige mødeplaner for SFO tid på ikke skoledage.  
Den studerende vil ikke komme til at arbejde alene. 
 
Den studerendes placering på praktikstedet. 
Tilknytning til gruppe/stue/afdeling. 
Den studerende vil primært blive tilknyttet afdelingen for 0. til og med 2.kl både i skole og i SFO. Der vil i nogen tilfælde være mulighed for, at blive 
tilknyttet afdelingen for 3. og 4. klasse i SFO tiden. 

 
Organisering af praktikvejledning. 
Hvordan er praktikvejledningen organiseret og tilrettelagt? 
Hvordan inddrages den studerendes portfolio? 
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 Praktikvejledningen tilrettelægges i samarbejde med den studerende, med udgangspunkt i den studerendes ønsker samt i det faglige 

niveau.  

 Vejleder sørger for at der er afsat tid til vejledning 

 Vejleder bruger uddannelsesplanen til at vejlede og reflekterer ud fra.  

 Vi støtter og vejleder i formuleringen af læringsmål.  

 Vejledningen tager udgangspunkt i:  

 den studerendes refleksioner  

 om ugen der er gået; aktiviteter – hvad var godt/skidt.  

 om videre forberedelse til udførelse af individuelle læringsmål  

 Statussamtalen og eksamen i forbindelse med afslutningen af praktikken 

 kommende møder/arrangementer, om skolens struktur, arbejdsområder, samarbejdspartnere, handleplaner m.m.  

 

Den studerendes Portofolio er et fælles udgangspunkt for vejledningstimerne.  
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Studerendes læringsmål, kompetencemålsstatus og praktikudtalelse for 3. 
Praktikperiode 

 
Studerendes navn:   Praktikvejleders navn:  

Studerendes studienr:   Praktikvejleders mail:  

Studerendes klasse:   Praktiksted:  

Uddannelsessted:   Tlf. til praktikvejleder:  

 

Kompetencemål:  
Den studerende kan arbejde tværprofessionelt med udvikling af skole- og fritidspædagogik, så børn og unges trivsel, udvikling og læring 
fremmes. 
 

Læringsmål 1 
Vidensmål: Den studerende har viden om institutionelle og 
organisatoriske rammer for det skole- og fritidspædagogiske arbejde,  

Færdighedsmål: Den studerende kan  
agere professionelt inden for de givne institutionelle og organisatoriske 
rammer for området,  

Hvad: 
 
 

Hvorfor:                                                 
 
 
 

Hvordan (metoder): 
 
 
 

Status på kompetencemål – Anvendes af studerende som forberedelse til statusmøde i samarbejde med praktikvejleder  
Læringsmålets relation til 

kompetencemål: 
Uddyb, hvorledes læringsmålet bidrager med viden 
og færdigheder, der opfylder kompetencemålet. 

Nuværende kompetenceniveau: 
Uddyb, hvor langt du er i arbejdet med læringsmålet.  
1) Hvad har du nået? 2) Hvilke kompetencer har du udvik let? 

Hvad skal læres for at opfylde 

kompetencemålet? 
Uddyb, hvad du mangler af v iden og færdigheder i arbejdet 
med læringsmålet for at kunne leve op til kompetencemålet. 
Dvs. Hvad mangler du? 

 

 
 

  

Praktikvejleders praktikudtalelse 
Udtalelse om: 1) Hvorledes den studerende har 
arbejdet med læringsmålet og 2) hvorledes den 
studerende kan opfylde kompetencemålet i den 
resterende praktikperiode. 
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Læringsmål 2 
Vidensmål: Den studerende har viden om tværprofessionelt samarbejde 
med lærere og andre faggrupper, herunder teamsamarbejde og 
kollaborative fællesskaber,  

Færdighedsmål: Den studerende kan  
analysere, vurdere og agere på̊ faglige udfordringer i samarbejdet med 
lærere og andre faggrupper,  

Hvad: 
 
 

Hvorfor:                                                 
 
 
 

Hvordan (metoder): 
 
 
 

Status på kompetencemål – Anvendes af studerende som forberedelse til statusmøde i samarbejde med praktikvejleder  
Læringsmålets relation til 
kompetencemål: 
Uddyb, hvorledes læringsmålet bidrager med viden 
og færdigheder, der opfylder kompetencemålet. 

Nuværende kompetenceniveau: 
Uddyb, hvor langt du er i arbejdet med læringsmålet.  
1) Hvad har du nået? 2) Hvilke kompetencer har du udvik let? 

Hvad skal læres for at opfylde 
kompetencemålet? 
Uddyb, hvad du mangler af v iden og færdigheder i arbejdet 
med læringsmålet for at kunne leve op til kompetencemålet. 
Dvs. Hvad mangler du? 

 
 
 

  

Praktikvejleders praktikudtalelse 
Udtalelse om: 1) Hvorledes den studerende har 
arbejdet med læringsmålet og 2) hvorledes den 
studerende kan opfylde kompetencemålet i den 
resterende praktikperiode. 

  

 
 

Læringsmål 3 
Vidensmål: Den studerende har viden om praktikstedets organisation i 
forhold til tværprofessionelt samarbejde,  

Færdighedsmål: Den studerende kan  
indgå̊ i samt analysere og vurdere praktikstedets tværprofessionelle 
samarbejdspraksis,  

Hvad: 
 
 

Hvorfor:                                                 
 
 
 

Hvordan (metoder): 
 
 
 

Status på kompetencemål – Anvendes af studerende som forberedelse til statusmøde i samarbejde med praktikvejleder  
Læringsmålets relation til 
kompetencemål: 

Nuværende kompetenceniveau: 
Uddyb, hvor langt du er i arbejdet med læringsmålet.  
1) Hvad har du nået? 2) Hvilke kompetencer har du udvik let? 

Hvad skal læres for at opfylde 
kompetencemålet? 
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Uddyb, hvorledes læringsmålet bidrager med viden 

og færdigheder, der opfylder kompetencemålet. 

Uddyb, hvad du mangler af v iden og færdigheder i arbejdet 

med læringsmålet for at kunne leve op til kompetencemålet. 
Dvs. Hvad mangler du? 

 
 

 

  

Praktikvejleders praktikudtalelse 
Udtalelse om: 1) Hvorledes den studerende har 
arbejdet med læringsmålet og 2) hvorledes den 
studerende kan opfylde kompetencemålet i den 
resterende praktikperiode. 

  

 
 

Læringsmål 4 
Vidensmål: Den studerende har viden om forandringsprocesser og 
innovation,  

Færdighedsmål: Den studerende kan  
deltage i udviklingen af den pædagogiske praksis gennem innovative og 
eksperimenterende tiltag,  

Hvad: 
 
 

Hvorfor:                                                 
 
 
 

Hvordan (metoder): 
 
 
 

Status på kompetencemål – Anvendes af studerende som forberedelse til statusmøde i samarbejde med praktikvejleder 
Læringsmålets relation til 
kompetencemål: 
Uddyb, hvorledes læringsmålet bidrager med viden 

og færdigheder, der opfylder kompetencemålet. 

Nuværende kompetenceniveau: 
Uddyb, hvor langt du er i arbejdet med læringsmålet.  
1) Hvad har du nået? 2) Hvilke kompetencer har du udvik let? 

Hvad skal læres for at opfylde 
kompetencemålet? 
Uddyb, hvad du mangler af v iden og færdigheder i arbejdet 

med læringsmålet for at kunne leve op til kompetencemålet. 
Dvs. Hvad mangler du? 

 
 
 

  

Praktikvejleders praktikudtalelse 
Udtalelse om: 1) Hvorledes den studerende har 
arbejdet med læringsmålet og 2) hvorledes den 
studerende kan opfylde kompetencemålet i den 
resterende praktikperiode. 

  

 
 



 

Praktikbeskrivelse Professionshøjskolen Absalon. 2. Udgave Pædagoguddannelsen 2014. Specialisering Skole- og Fritidspædagogik 2. & 3. Praktik. Udarbejdet 20. februar 2015/Rev. 26.4.2019 

 

Læringsmål 5 
Vidensmål: Den studerende har viden om didaktiske og pædagogiske 
metoder til udvikling af pædagogisk praksis, herunder dokumentation og 
evaluering 

Færdighedsmål: Den studerende kan  
sætte mål, anvende dokumentations- og evalueringsmetoder og udvikle 
viden gennem deltagelse, systematisk erfaringsopsamling og refleksion 
over pædagogisk praksis  

Hvad: 
 
 

Hvorfor:                                                 
 
 
 

Hvordan (metoder): 
 
 
 

Status på kompetencemål – Anvendes af studerende som forberedelse til statusmøde i samarbejde med praktikvejleder 
Læringsmålets relation til 
kompetencemål: 
Uddyb, hvorledes læringsmålet bidrager med viden 
og færdigheder, der opfylder kompetencemålet. 

Nuværende kompetenceniveau: 
Uddyb, hvor langt du er i arbejdet med læringsmålet.  
1) Hvad har du nået? 2) Hvilke kompetencer har du udvik let? 

Hvad skal læres for at opfylde 
kompetencemålet? 
Uddyb, hvad du mangler af v iden og færdigheder i arbejdet 
med læringsmålet for at kunne leve op til kompetencemålet. 
Dvs. Hvad mangler du? 

 
 
 

  

Praktikvejleders praktikudtalelse 
Udtalelse om: 1) Hvorledes den studerende har 
arbejdet med læringsmålet og 2) hvorledes den 
studerende kan opfylde kompetencemålet i den 
resterende praktikperiode. 

  

 

 
 
 

Praktikvejleders generelle kommentarer 
Her mulighed for udtalelse om generelle forhold 

ved den studerendes deltagelse i 
praktikforløbet. 

 

 

Dato for udtalelse 
 

 

 
 

 
 
 


