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PRAKTIKBESKRIVELSE 

Skole- og fritidspædagogik anden og 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 

 Skriv i de hvide felter nedenfor 

Institutionens navn: Fritids- og ungdomsklubben Oliemøllen 

Adresse: Park allé 4230 Skælskør  

Tlf.: 58 16 13 15 

E-mailadresse: hebro3@slagelse.dk (Leder: Henrik Brockmann) 

Hjemmesideadresse: Oliemoellen.slagelse.dk 

Åbningstider: Fritidsklubben: man-tors 14-18    fredag 14-17   lør-søn lukket 

Ungdomsklubben: tirs,ons og tors 18-22 

Ferie: man-fre 10-16 

mailto:hebro3@slagelse.dk
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Institutionsleder: Henrik Brockmann 

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). 
Huset rummer plads til mange faciliteter. 

Udendørs: skaterampe, fodboldbane, bålplads  

Inde: computerrum, musikrum, hal, kreativt værksted, værksted og køkken til 

aktiviteter  

Antal børn/unge/voksne: 200 børn i fritidsklubben og 50 i ungdomsklubben. 

Aldersgruppe: 10-17 år 

Beskrivelse af målgruppen: I fritidsklubben er det 4. til 7. klasses børn der er indmeldt. Ungdomsklubben 

er fra 7. klasse og op til 17 år. 

Indsatsområder/aktuelle projekter: Gadeplansindsats.  

Arbejdsmetoder: 

Beskrivelse af institutionens foretrukne pædagogiske metoder og 

begrundelser herfor. 

Vi arbejder målrettet efter klubbens værdisæt som omhandler: 

 

At skabe en klub hvor man respekterer hinandens forskelligheder.  

At det enkelte medlem tager ansvar for sig selv og andre. 

At skabe et miljø hvor børn føler sig trygge. 

 

Vi er en klub som tilbyder mange forskellige aktiviteter, men arbejder særligt 

målrettet med kreativt værksted, rollespil, værksted, drama, musik og 

bevægelse.   

 

Derudover arbejder vi med Topi som er en forkortelse af tidlig opsporing og 

indsats. 

 

Tværprofessionelt samarbejde: 

Faggrupper som institutionen samarbejder med. 
Skoler, SSP, Sfo´er og politi 
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Personalegruppens sammensætning: 3 pædagoger, 1 flexjob, 1 vikar, 1 souschef og en leder 

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)  

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 

Den studerende bedes ringe og aftale tidspunkt, så vi kan afsætte den fornødne 

tid til besøget. Vi forventer, at den studerende inden forbesøget har læst vores 

hjemmeside og praktikbeskrivelse. 

Desuden medbringes en foreløbig, skriftlig formulering af læringsmålene, 

samtidig fremsendes eller udleveres en kort, skriftlig præsentation af den 

studerende med vellignende billede til ophængning på tavlen i klubben. 

 

Besøgets indhold: 

Rundvisning og præsentation for kommende kollegaer. 

Udlevering af mødeplan og hvilken dag der er personalemøde 

Indledende forventningsafstemning og drøftelse af praktikkens forløb med 

vejleder. 

Planlægning af de første dage på praktikstedet: 

 Introduktion til institutionen, hverdagens organisering og 

stedets kultur. 

Den første uge bruger den studerende på at lære dagligdagen at kende, danne 

relationer til børn, forældre og kollegaer, finde ud af, hvor man opsøger 

relevantinformation osv. Vi forventer, at den studerende tager initiativer med 

henblik på at skabe kontakt og at indgå i det pædagogiske arbejde. Den 

studerende bør være aktivt opsøgende i forhold til at stille spørgsmål og bede 

om feedback. 

 

Organisering af kontakt til professionshøjskolen i forbindelse 

med: 

 praktikudtalelse 

 Afsluttende prøve 

Uddyb, hvordan praktikstedet forholder sig, hvis der er 

bekymring/problemer i praktikforløbet. 

Ifølge Absalons retningslinjer. 

Hvis vi oplever, at der er problemer i praktikken, vil vejleder hurtigst muligt 

tage det op i vejledningen, så der i fællesskab kan findes til løsninger. 

Lykkedes det ikke, vil vejleder og leder tidligt i forløbet tage kontakt til 

Absalon, så det videre forløb kan drøftes og forhåbentlig ende med, at 

praktikken går godt. 
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Dato for sidste revidering: Oktober 2020 

B. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode 

b) Skole- og fritidspædagogik 
 

 

Skole- og fritidspædagogik 2. Praktikperiode 
Kompetenceområde: Udvikling og læringsrum 

Området 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 pædagogiske og didaktiske 

opgaver i fritidstilbud og skole samt indgå i professionel kommunikation herom. 

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? 

professionsfaglig kommunikation, 

argumentation og samarbejde,  
kommunikere og samarbejde 

professionelt med forældre, 

kolleger, lærere og andre relevante 

aktører,  

Den studerende involveres i de faglige diskussioner og refleksioner både i 

forhold til børn, forældre og kollegaer, i dagligdagen, personalemøder og 

vejledning. Der gives feedback i forhold til den studerendes 

kommunikation og faglighed. 

ledelse af udviklings- og 

læringsrum, herunder om 

klasserumsledelse,  

motivere, lede og samle børn og 

unge om konkret læring,  Der vil være rig mulighed for at afprøve forskellige aktiviteter, hvor den 

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

både spontane og planlagte.  

 

didaktik og metodik knyttet til 

læring,  
redegøre for sammenhængen 

mellem metodiske og didaktiske 

overvejelser og egen pædagogiske 

praksis,  

Ved vejledningstimerne er der mulighed for at reflektere over de 

metodiske og didaktiske overvejelser som den studerende gøre sig 

undervejs i praktikken. Den studerende skriver logbog for at reflektere 
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over egen og kollegaers pædagogiske praksis. 

bevægelsesmæssige, musiske, 

æstetiske og kreative processers 

betydning for trivsel, læring og 

udvikling,  

tilrettelægge, gennemføre og 

evaluere differentierede 

læreprocesser inden for udvalgte 

områder, herunder inddrage børn og 

unges perspektiv,  

Den studerende kommer til at indgå i klubbens aktiviteter, både med 

planlægning og udførelsen af aktiviteterne, dette sker både med egne og i 

samarbejde med klubbens personale, ved vejledningstimer og p-møder er 

der mulighed for planlægning og evaluering.  

Vi har fokus på bevægelsesmæssige, æstetiske og kreative processer, som 

tilbydes i hverdagen. Bl.a. kreativt værksted, musik, træværksted, 

aktiviteter i hallen/ude, rollespil, kokkeskole og mm.  

Vi er opmærksomme på at give børnene nogle udfoldelsesmuligheder, 

hvor de kan være nysgerrige på og aktive med forskellige oplevelser og 

interesser.  

Vi ønsker også, at medlemmerne får oplevelser, der understøtter et 

positivt selvbillede og oplevelse af mestring. Gennem aktiviteterne ønsker 

vi ligeledes at understøtte børnenes relationer. 

omsorg, sundhedsfremmende og 

forebyggende arbejde og  
tilrettelægge, gennemføre og 

evaluere indsatser, der styrker 

forebyggelse samt børn og unges 

omsorg og sundhed, og  

Den studerende vil gennem sit daglige virke i klubben, få bred erfaring 

med pædagogens sundhedsfremmende arbejde. 

Den studerende kan arbejde med forskellige definitioner af sundhed, 

forbyggende tiltag i form af forløb om kost og madlavning, aktiviteter og 

dialoger om trivsel og dannelse af venskaber, kropsbevidsthed og 

kropsforståelse, bevægelse, mestring og samspil børnene imellem. 

6-18 åriges forudsætninger og 

udviklingsmuligheder, herunder 

børn med særlig behov.  

tilrettelægge differentierede 

pædagogiske aktiviteter gennem 

analyse af børn og unges 

forudsætninger og 

udviklingsmuligheder.  

Den studerende skal være i stand til ud fra egne observationer at 

tilrettelægge og gennemføre et pædagogisk forløb, der tilgodeser børnenes 

forskellige forudsætninger og udvikling samt pædagogiske aktiviteter med 

inklusion og fælleskab i centrum. 

førstehjælp.  udføre grundlæggende førstehjælp.  
Det forventes at den studerende reagerer professionelt og hjælper den eller 

de, som er kommet til skade. 

Anbefalet relevant litteratur: 

Klubbens hjemmeside, herunder mobbe- og kostpolitik:  
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https://oliemoellen.slagelse.dk/  

 
Særlige information om 2. praktikperiode 

Arbejdsplan for studerende: 
Hvilke tidsrum skal den studerende forvente at arbejde indenfor. Kan den studerende forvente at arbejde alene? 
Den studerende skal kunne forvente at kunne arbejde i tidsrummet 10-22, men hovedvægt mellem 14-18. den studerende kan ikke forvente 

at være på arbejde alene, men skal være forberedt på at kunne være i et aktivitetsrum/værksted alene. 

 

 
Den studerendes placering på praktikstedet. 

Tilknytning til gruppe/stue/afdeling. 
Den studerende vil være tilknyttet fritids- og ungdomsklubben. På ugeplanen vil der være forskellige arbejdsopgaver som den studerende 

kommer til at have ansvaret for. Det kan bl.a. være udevagt, pc-rummet, hallen, torvet og caféen.  

 

 
Organisering af praktikvejledning. 

Hvordan er praktikvejledningen organiseret og tilrettelagt? 

Hvordan inddrages den studerendes portfolio? 
 

Den studerende vil blive tilbudt 1 times vejledning en gang om ugen. Der vil altid være mulighed for sparring og fælles refleksion sammen 

med kollegaer, ledelse og vejleder. Port folie inddrages som værktøj for både studerende og vejleder. 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://oliemoellen.slagelse.dk/
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Studerendes læringsmål, kompetencemålsstatus og praktikudtalelse for 2. 
Praktikperiode 

 

Studerendes navn:   Praktikvejleders navn: Ayse Ari 

Studerendes studienr:   Praktikvejleders mail: aysar@slagelse.dk 

Studerendes klasse:   Praktiksted: Fritids- og ungdomsklubben Oliemøllen 

Uddannelsessted:   Tlf. til praktikvejleder: 58 16 13 15 

 

             :  

                                                                  -                                                               

                                                                herom.  

 

Læringsmål 1 
Vidensmål: Den studerende har viden om 

professionsfaglig kommunikation, argumentation og samarbejde 

Færdighedsmål: Den studerende kan 

kommunikere og samarbejde professionelt med forældre, kolleger, lærere 
og andre relevante aktører 

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 udviklet? 

Hvad skal læres for at opfylde 
kompetencemålet? 
Uddyb, hvad du mangler af viden 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 
ledelse af udviklings- og læringsrum, herunder om klasserumsledelse 

Færdighedsmål: Den studerende kan 
motivere, lede og samle børn og unge om konkret læring 

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 udviklet? 

Hvad skal læres for at opfylde 

kompetencemålet? 
Uddyb, hvad du mangler af viden 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 3 
Vidensmål: Den studerende har viden om 
didaktik og metodik knyttet til læring 

Færdighedsmål: Den studerende kan 
redegøre for sammenhængen mellem metodiske og didaktiske 

overvejelser og egen pædagogiske 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 udviklet? 

Hvad skal læres for at opfylde 
kompetencemålet? 
Uddyb, hvad du mangler af viden 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 4 
Vidensmål: Den studerende har viden om 
bevægelsesmæssige, musiske, æstetiske og kreative processers betydning 

for trivsel, læring og udvikling 

Færdighedsmål: Den studerende kan 
tilrettelægge, gennemføre og evaluere differentierede læreprocesser inden 

for udvalgte områder, herunder inddrage børn og unges perspektiv 

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 udviklet? 

Hvad skal læres for at opfylde 
kompetencemålet? 
Uddyb, hvad du mangler af viden 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 5 
Vidensmål: Den studerende har viden om 
omsorg, sundhedsfremmende og forebyggende arbejde og 

Færdighedsmål: Den studerende kan 
tilrettelægge, gennemføre og evaluere indsatser, der styrker forebyggelse 

samt børn og unges omsorg og sundhed, og 

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 udviklet? 

Hvad skal læres for at opfylde 
kompetencemålet? 
Uddyb, hvad du mangler af viden 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 6 
Vidensmål: Den studerende har viden om 
6-18 åriges forudsætninger og udviklingsmuligheder, herunder børn med 

særlig behov 

Færdighedsmål: Den studerende kan 
tilrettelægge differentierede pædagogiske aktiviteter gennem analyse af 

børn og unges forudsætninger og udviklingsmuligheder 

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 udviklet? 

Hvad skal læres for at opfylde 
kompetencemålet? 
Uddyb, hvad du mangler af viden 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 7 
Vidensmål: Den studerende har viden om 
førstehjælp 

Færdighedsmål: Den studerende kan 
udføre grundlæggende førstehjælp 

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 udviklet? 

Hvad skal læres for at opfylde 

kompetencemålet? 
Uddyb, hvad du mangler af viden 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 
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Skole- og fritidspædagogik 3. Praktikperiode 
Kompetenceområde: Samarbejde og udvikling 

Området retter sig mod tværprofessionelt samarbejde og det lovgivningsmæssige og organisatoriske grundlag for pædagogens 

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,  

Den studerende deltager i det pædagogiske arbejde. Der vil være 

aftenvagt, forberedelsestid samt møde. Den studerende har et punkt på 

hvert personalemøde, hvor vi forventer den studerende involverer 

institutionen i sine læringsmål, samt er en del af de pædagogiske 

dialoger. 

tværprofessionelt samarbejde med 

lærere og andre faggrupper, 

herunder teamsamarbejde og 

kollaborative fællesskaber,  

                                        

udfordringer i samarbejdet med 

lærere og andre faggrupper,  

Den studerende har adgang til Tabulex og kan deltage i SSP og tendens 

møder hvis der er mulighed for det. 

praktikstedets organisation i 

forhold til tværprofessionelt 

samarbejde,  

                                   

praktikstedets tværprofessionelle 

samarbejdspraksis,  

Vejleder informerer studerende om det tværprofessionelle samarbejde. 

Der er mulighed for at lave undersøgelser i hvordan der arbejdes i 

praksis. Dette kan gøres via spørgeskemaer, dialog med leder/kollegaer 

eller SSP.  

forandringsprocesser og 

innovation,  

deltage i udviklingen af den 

pædagogiske praksis gennem 

innovative og eksperimenterende 

tiltag,  

Følge institutionens indsatsområder og udviklingstiltag. 

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  

Den studerende skal bruge sin vejleder/vejledning til at reflektere over 

sine læringsmål samt føre det ud i praksis. Den studerende skriver 

logbog, hvor der bliver reflekteret over erfaringsopsamlingen af den 

pædagogiske praksis. 
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Anbefalet relevant litteratur: 

Klubbens hjemmeside, herunder mobbe- og kostpolitik:  

https://oliemoellen.slagelse.dk/ 

 
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 skal kunne forvente at kunne arbejde i tidsrummet 10-22, men hovedvægt mellem 14-18. den studerende kan ikke forvente 

at være på arbejde alene, men skal være forberedt på at kunne være i et aktivitetsrum/værksted alene. 

 

 
Den studerendes placering på praktikstedet. 
Tilknytning til gruppe/stue/afdeling. 
Den studerende vil være tilknyttet fritids- og ungdomsklubben. På ugeplanen vil der være forskellige arbejdsopgaver som den studerende 

kommer til at have ansvaret for. Det kan bl.a. være udevagt, pc-rummet, hallen, torvet og caféen.  

 

 
Organisering af praktikvejledning. 

Hvordan er praktikvejledningen organiseret og tilrettelagt? 
Hvordan inddrages den studerendes portfolio? 
Den studerende vil blive tilbudt 1 times vejledning en gang om ugen. Der vil altid være mulighed for sparring og fælles refleksion sammen 

med kollegaer, ledelse og vejleder. Port folie inddrages som værktøj for både studerende og vejleder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://oliemoellen.slagelse.dk/
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Studerendes læringsmål, kompetencemålsstatus og praktikudtalelse for 3. 
Praktikperiode 

 

Studerendes navn:   Praktikvejleders navn: Ayse Ari 

Studerendes studienr:   Praktikvejleders mail: aysar@slagelse.dk 

Studerendes klasse:   Praktiksted: Fritids- og ungdomsklubben Oliemøllen 

Uddannelsessted:   Tlf. til praktikvejleder: 58 16 13 15 

 

             :  

                                                                   -                                              , udvikling og læring 

fremmes. 

 

Læringsmål 1 
  densm  : Den studerende har viden om institutionelle og 

organisatoriske rammer for det skole- og fritidspædagogiske arbejde,  

  rd   edsm  : 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 udviklet? 

Hvad skal læres for at opfylde 
kompetencemålet? 
Uddyb, hvad du mangler af viden 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 
  densm  : Den studerende har viden om tværprofessionelt samarbejde 
med lærere og andre faggrupper, herunder teamsamarbejde og 

kollaborative fællesskaber,  

  rd   edsm  : Den studerende kan  
                                                               det 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 udviklet? 

Hvad skal læres for at opfylde 
kompetencemålet? 
Uddyb, hvad du mangler af viden 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 3 
  densm  : Den studerende har viden om praktikstedets organisation i 
forhold til tværprofessionelt samarbejde,  

  rd   edsm  : Den studerende kan  
                                                                     

samarbejdspraksis,  

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 udviklet? 

Hvad skal læres for at opfylde 
kompetencemålet? 
Uddyb, hvad du mangler af viden 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 4 
  densm  : Den studerende har viden om forandringsprocesser og 
innovation,  

  rd   edsm  : 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 udviklet? 

Hvad skal læres for at opfylde 
kompetencemålet? 
Uddyb, hvad du mangler af viden 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 5 
  densm  : Den studerende har viden om didaktiske og pædagogiske 
metoder til udvikling af pædagogisk praksis, herunder dokumentation og 

evaluering 

  rd   edsm  : 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 udviklet? 

Hvad skal læres for at opfylde 

kompetencemålet? 
Uddyb, hvad du mangler af viden 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 

 
 

 

 


