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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 arbejder 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: Bofællesskabet Valmuen 

Adresse: Kannikevangen 12 3720 Aakirkeby 

Tlf.: 5697 0717 

E-mailadresse: ledelse@valmuen-aakirkeby.dk 

Hjemmesideadresse: www.valmuen-aakirkeby.dk 
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Åbningstider:  

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) x 
 

Praktikstedets formål - jævnfør lovgrundlag: Praktikstedets formål er at følge lovgrundlaget for gældende lov, jævnfør Serviceloven 

§ 81 § 82 stk.1 og § 85. Der omhandler mennesker med nedsat psykisk og fysisk 

funktionsevne, der ikke kan tage vare på sig selv. 

Beskrivelse af brugergruppen: Beboergruppen består af mennesker med forskellige funktionsnedsættelse, hvoraf fem 

ud af ti har Down-syndrom. Enkelte har kommunikationsvanskeligheder, og en har 

mobilitetsvanskeligheder. Pt. er alderen fordelt fra 23-69 år, hovedparten er under 30 

år. 

Antal børn/unge/voksne: På Valmuen bor 10 personer med funktionsnedsættelse. 

Aldersgruppe: 23-69 år. 

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

Den pædagogiske praksis tager udgangspunkt i den anerkendende tilgang til hver 

enkelt beboer, og begreber som tillid, ærlighed, åbenhed og respekt for den enkeltes 

forskellighed, danner sammen med stedets kristne livsværdier rammen om grundlaget 

for et værdigt liv, på trods af de udfordringer den enkeltes begrænsninger sætter. 

Valmuen har en engageret personalegruppe, som deler de kristne livsværdier og har 

som mål at skabe trykhed i en familiær atmosfære. 

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

Bofælleskabet er et hus i u-form, hvor den enkelte beboer har egen boenhed. Fire 2-

værelses, og seks etværelses. Alle med eget toilet og bad. Fem boenheder i hver ende 

af huset som forbindes af en stor fællesstue med fælles TV, og en stor spisestue, hvor 

måltiderne indtages. Et stort køkken og et stort fælles aktivitetsrum, hvor der tilbydes 

mange forskellige aktiviteter. Derudover en stor have delt i en flisebelagt terrasse med 

grill og bålsted, og et stort græsområde med fodboldbane og trampolin. Bofælleskabet 

har to minibusser, og flere handicapcykler. 

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

Bofælleskabet har prioriteret et bredt samarbejde mellem forskellige faggrupper. Der 

er 5 pædagoger, 2 sygeplejerske, 3 social og sundhedsassistenter, 1 lærer, 1 fast vikar 
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og 2-3 løse vikarer, derudover en ansvarlig leder. Valmuen har et godt samarbejde 

med læger, tandlæger, kommunikationscenter, dagcenter og andre aktueller 

sparringspartnere.  

Dato for sidste revidering: ………………………………… 
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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, 

Du vil få indblik i vores faglige 

pædagogiske arbejde, hvor du vil kunne 

tilegne dig forståelse for de overvejelser 

der ligger til grund for handling. Du vil 

indgå i de daglige gøremål, på lige fod 

med andet personale. Du vil møde samme 

udfordringer som resten af personalet, og 

skal deltagende i løsninger på alle 

områder. Du vil møde beboeren og dennes 

pårørende, og deltage i aktiviteter både i 

og udenfor huset. 

Observation og refleksion om trivsel og 

handling vil være en del af dine daglige 

Serviceloven. www retsinfo.dk ……… 

 

Vejlederen vil anbefale relevant litteratur, 

til eks.  

 

Berit Bae: Anerkendelse………….. 

 

Andet litteratur om etik 

 

Autisme: Theo Peeters. 

 

Magtanvendelsescirkulæret. 
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mål. Disse er vigtige da de føres ind i 

bostedets digitale system, så det ligger til 

grund for tiltag af forskellig art. 

Du har mødepligt, og deltager ved 

personalemøder, hvor du har eget punkt 

på dagsorden. 

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, 

I løbet af praktikken vil du få rig 

mulighed for at afprøve praksis. Netop 

gennem pædagogiske metoder, kan du 

måle effekten af dine tiltag. 

Det vil være en god ide at sætte dig ind i 

SMTTE modellen, som er et godt redskab 

til at tilrettelægge og gennemføre en 

aktivitet, med denne metode kan du nøje 

følge det der sker. 

Vejleder vil hjælpe med relevant litteratur. 

Evaluerings-, undersøgelses- og 
dokumentationsformer,  

Dokumentere og evaluere egen 
deltagelse i pædagogisk praksis, 
herunder reflektere over kvaliteten 
i egne læreprocesser,  

 Du planlægger en pædagogisk aktivitet, 

som gennemføres og dokumenteres ved at 

uploade i din portefølje. Du kan evt. 

anvende SMTTE modellen. 

Du vil med fordel kunne bruge din daglige 

refleksion i din dokumentation af det 

skete, som skrives ind i bostedets digitale 

system, samt i din egen portefølje. 

 Vigtigt at du dagligt reflekterer over det 

du ser og oplever, både med dig selv og 

med din vejleder og kollegaer. Det er en 

del af læreprocessen, og du vil opleve at 

kvaliteten af egen læreproces stiger i takt 

med at du indarbejder refleksion i dine 

daglige tanker og planlægning. 

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. 

 

Motion og bevægelse, samt sund livsstil er 

en daglig del af Valmuens værdier og 

aktiviteter. Du vil deltage i dette og i den 

daglige madlavning. Beboerne inddrages i 

valg af menu, og deltager så vidt mulig i 

madlavningen, dette er også en del af 

pædagogisk praksis. 

Du er også med i beboerens daglige 

hygiejne, så som hjælp til bad og for 

nogens vedkommende toilet besøg. 
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Praktikvejledning i 1. praktikperiode  
 

Organisering af praktikvejledning 
Hvordan er praktikvejledningen organiseret og tilrettelagt? 
Hvordan inddrages den studerendes portfolio? 

Du bliver som studerende på Valmuen, tildelt en fast vejleder. Selv om din vejleder er fast, skal du være opmærksom på at personale gruppen har forskellige 

ressourcer og faglige kompetencer. Disse kan du til enhver tid gøre brug af, dog vil vejlednings timen blive med den faste vejleder. Du skal kunne gengive dine 

observationer og refleksioner, som vil være en del af samtalen. Du skal også læse relevant litteratur som anbefales af vejleder. Du skal til hver vejlednings time 

lave en dagsorden, og tage et print til vejlederen af det du har skrevet i din portfolio. Dette skal afleveres 2 dage før vejledningstimen. 

Derudover skal du tage referart af mødet. Referatet sendes til vejlederen senest 2 dage efter mødet, og sættes ind i din portfolio. 
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C. Uddannelsesplan for 2. og 3. praktikperiode 
 

C. Uddannelsesplan for specialiseringen: Dagtilbudspædagogik - 2. praktikperiode 
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. 

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: 

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, 

  

samspil og interaktion samt 
relationernes betydning for det 0-
5 årige barns leg, læring, 
socialisering, trivsel og udvikling, 

skabe nærværende relationer og 
understøtte det enkelte barns 
udfoldelses- og 
deltagelsesmuligheder i 
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fællesskabet, 

dialog og professionel 
kommunikation, 

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

 

 

 

leg, legeteori og legekulturer rammesætte børns leg,   

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 

 

 

 

omsorg, sundhedsfremmende og 
forebyggende arbejde. 

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

  

 

Praktikvejledning i 2. praktikperiode 
 

Organisering af praktikvejledning 
Hvordan er praktikvejledningen organiseret og tilrettelagt? 
Hvordan inddrages den studerendes portfolio? 
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C. Uddannelsesplan for specialiseringen: Dagtilbudspædagogik - 3. praktikperiode 

Kompetenceområde: Samarbejde og udvikling – 3. praktikperiode 
Området retter sig mod systematisk og videnbaseret refleksion over og bidrag til udvikling og innovation i pædagogisk praksis. 
 

Kompetencemål: Den studerende skal målrettet kunne tilrettelægge, gennemføre, dokumentere og evaluere aktiviteter og læreprocesser, der støtter 
barnets trivsel, læring, dannelse og udvikling. I den forbindelse skal den studerende på et fagligt grundlag kunne udfordre eksisterende praksis, afsøge og 
vurdere alternative muligheder og bidrage til udvikling af pædagogisk 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: 

samfundsmæssige og 
institutionelle 
problemstillinger 
forbundet med pædagogisk 
arbejde i dagtilbud, 

identificere, analysere og vurdere 
samfundsmæssige rammer og 
institutionskulturens betydning 
for samarbejde, pædagogisk 
udvikling 
og kvalitet, 

  

leg, bevægelse, natur- og 
kulturoplevelser, digitale 
medier samt skabende 
aktiviteters betydning for 0-5 
åriges dannelse, trivsel, 
læring og udvikling, 

udvikle det fysiske, psykiske, 
sociale og æstetiske 
børnemiljø, 

  

forandringsprocesser og 
innovation, 

bidrage til udvikling af 
pædagogisk praksis gennem 
innovative og eksperimenterende 
tiltag, 
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inddragelse af børn og 
forældres perspektiv i 
udviklings- og 
forandringsprocesser, 

inddrage børn og forældres ideer 
og kreativitet som en del af 
pædagogiske udviklings- og 
forandringsprocesser, 

  

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 

  

førstehjælp. udføre grundlæggende 
førstehjælp. 

  

 

Praktikvejledning i 3. praktikperiode 
 

Organisering af praktikvejledning 
Hvordan er praktikvejledningen organiseret og tilrettelagt? 
Hvordan inddrages den studerendes portfolio? 
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C. Uddannelsesplan for specialiseringen: Skole- og fritidspædagogik - 2. praktikperiode 
Kompetenceområde: Udviklings- og læringsrum – 2. praktikperiode. 
Pædagoger med denne specialisering har særlige kompetencer til at arbejde inden for den del af det pædagogiske arbejdsområde, der retter sig mod børn og 
unge i 6-18 års alderen. De har i særlig grad viden om børns og unges udvikling, læring samt didaktik og dannelse. Pædagogen har kompetencer til at indgå i 
skolens samlede aktivitetsområde, herunder i undervisningen samt i det fritidspædagogiske område. 

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

Anbefalet litteratur: 

professionsfaglig 
kommunikation, argumentation 
og samarbejde 

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

  

ledelse af udviklings- og 
læringsrum, herunder om 
klasserumsledelse, 

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

  

didaktik og metodik knyttet til 
læring, 

redegøre for sammenhængen mellem 
metodiske og didaktiske overvejelser 
og egen pædagogiske praksis, 

  

bevægelsesmæssige, musiske, 
æstetiske og kreative processers 
betydning for trivsel, læring og 

tilrettelægge, gennemføre og evaluere 
differentierede læreprocesser inden 
for udvalgte områder, herunder 
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udvikling, inddrage børn og unges perspektiv, 

omsorg, sundhedsfremmende 
og forebyggende arbejde 

tilrettelægge, gennemføre og evaluere 
indsatser, der styrker forebyggelse 
samt børn og unges omsorg og 
sundhed, og 

  

6-18 åriges forudsætninger og 
udviklingsmuligheder, herunder 
børn med særlig behov. 

tilrettelægge differentierede 
pædagogiske aktiviteter gennem 
analyse af børn og unges 
forudsætninger og 
udviklingsmuligheder 

  

 

Praktikvejledning i 2. praktikperiode 
 

Organisering af praktikvejledning 
Hvordan er praktikvejledningen organiseret og tilrettelagt? 
Hvordan inddrages den studerendes portfolio? 
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C. Uddannelsesplan for specialiseringen: Skole- og fritidspædagogik – 3. praktikperiode 
Kompetenceområde: Samarbejde og udvikling – 3. praktikperiode. 
Området retter sig mod tværprofessionelt samarbejde og det lovgivningsmæssige og organisatoriske 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 

Færdighedsmål:  
Den studerende kan …….. 

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

Anbefalet litteratur: 

institutionelle og 
organisatoriske rammer for det 
skole- og fritidspædagogiske 
arbejde, 

agere professionelt inden for de givne 
institutionelle og organisatoriske 
rammer for området, 

  

 

tværprofessionelt samarbejde 
med lærere og andre 
faggrupper, herunder 
teamsamarbejde og 
kollaborative fællesskaber, 

analysere, vurdere og agere på faglige 
udfordringer i samarbejdet med 
lærere og andre faggrupper, 

  

praktikstedets organisation i 
forhold til tværprofessionelt 
samarbejde, 

indgå i samt analysere og vurdere 
praktikstedets tværprofessionelle 
samarbejdspraksis, 

  

forandringsprocesser og 
innovation, 

deltage i udviklingen af den 
pædagogiske praksis gennem 
innovative og eksperimenterende 
tiltag, 
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didaktiske og pædagogiske 
metoder til udvikling af 
pædagogisk praksis, herunder 
dokumentation og evaluering,  

sætte mål, anvende dokumentations- 
og evalueringsmetoder og udvikle 
viden gennem deltagelse, systematisk 
erfaringsopsamling og refleksion over 
pædagogisk praksis  

 

 

 

førstehjælp. udføre grundlæggende førstehjælp   

 

Praktikvejledning i 3. praktik 
 

Organisering af praktikvejledning 
Hvordan er praktikvejledningen organiseret og tilrettelagt? 
Hvordan inddrages den studerendes portfolio? 
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C. Uddannelsesplan for specialiseringen: Social- og specialpædagogik – 2. praktikperiode 

Kompetenceområde: Relation og kommunikation - 2. praktikperiode  

Pædagoger med denne specialisering har særlige kompetencer til at indgå i social- og specialpædagogisk arbejde med mennesker i forhold til tre overordnede 
målgrupper: 

A. Børn og unge med særlige behov. 

B. Mennesker med sociale vanskeligheder. 

C. Mennesker med psykiske og/eller fysiske funktionsnedsættelser 

Kompetenceområdet 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 studerende kan …….. 

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

Anbefalet litteratur: 

kommunikationsformer og 
relationsdannelse, herunder om 
den professionelle samtale 

kommunikere professionelt, 
etablere og indgå i professionelle 
relationer til mennesker i udsatte 
positioner, 

  

professionsetik og pædagogiske 
værdier, 

analysere og vurdere etik, magt 
og ligeværd i sin egen og andres 
tilgang til det enkelte menneske 
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og til fællesskaber, 

konflikt- og voldsforebyggelse, 
konfliktnedtrapning og 
udadreagerende adfærd, 

vurdere konflikter, forebygge og 
håndtere konflikter samt 
evaluere indgreb i konflikt- og 
voldsepisoder, 

  

bevægelsesmæssige, musiske, 
æstetiske og kreative processers 
betydning i den socialpædago- 
giske praksis  

tilrettelægge, gennemføre og 
evaluere pædagogiske aktiviteter 
inden for udvalgte områder, 
herunder inddrage børn, unge og 
voksnes kreativitet og perspektiv  

  

hjælpemidler og 
professionsteknologier i et lærings- 
og udviklingsperspektiv. 

vurdere og anvende 
hjælpemidler og 
professionsteknologier i 
samarbejde med mennesker med 
særlige behov med henblik på at 
understøtte udvikling og læring. 

  

 

Praktikvejledning i 3. praktikperiode 
 

Organisering af praktikvejledning 
Hvordan er praktikvejledningen organiseret og tilrettelagt? 
Hvordan inddrages den studerendes portfolio? 
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C. Uddannelsesplan for specialiseringen: Social- og specialpædagogik - 3.praktikperiode 
 

Kompetenceområde: 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 praksis understøtte de tre målgruppers lærings-, udviklings- og omsorgsbehov og 
perspektiver i samarbejde med relevante aktører. 

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: 

institutionelle, organisatorske og 
ledelsesmæssige rammer for 
social- og specialpædagogiske 
indsatser, 

agere professionelt inden for de 
givne institutionelle, 
organisatoriske og 
ledelsesmæssige rammer, 

  

forskellige social- og 
specialpædagogiske tilgange og 
metoder, 

foretage en faglig vurdering af de 
metoder, som anvendes på 
praktikstedet 

  

tilgrænsende fagligheder og 
rammerne for tværprofessionelt 
samarbejde, 

indgå i tværprofessionelt 
samarbejde om løsningen af 
konkrete opgaver og/eller 
problemstillinger, 

  

opgave- og ansvarsfordeling 
mellem målgrupperne, 
professionelle, frivillige og 

redegøre for egen faglighed, 
opgaver og ansvar i et mange 
facetteret samarbejde 
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pårørende, 

forandringsprocesser og 
innovation, 

deltage i udviklingen af den 
pædagogiske praksis gennem 
innovative og eksperimenterende 
tiltag, 

  

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 

  

førstehjælp. udføre grundlæggende 
førstehjælp 

  

 

Praktikvejledning i 3. praktikperiode 
 

Organisering af praktikvejledning 
Hvordan er praktikvejledningen organiseret og tilrettelagt? 
Hvordan inddrages den studerendes portfolio? 

 

 

 
 


