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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 

pædagoguddannelsen: 

Kommunal:  

Privat:  

Regional: 

(Skemaet tilpasser sig automatisk, når det udfyldes) 

SUA – Nørholm, Afdeling B 

Allingevej 6 

7400 Herning 

 

 

http://www.sua.rm.dk/om+os/n%C3%B8rholm 

Hilde E Thun Holst (områdeleder)  

Helle Christina Jensen (Funktionsleder for faglighed) 

7847 7105 

 

 

 

X 

 

http://www.sua.rm.dk/om+os/nørholm
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Institutionstype/  

foranstaltning 

a) Antal børn/unge /voksne 

b) Aldersgruppe  

c) Antal stuer / afdelinger 

d) Åbningstid 

(skemaet tilpasser sig automatisk, når det udfyldes) 

a) 8 beboere både mænd og kvinder 

b) Mellem 33 – 65 år 

c) Nørholm har 7 afdelinger 

d) Åbent hele døgnet 

Institutionens formål  

jf. lovgrundlag. 

(Skemaet tilpasser sig automatisk, når det udfyldes) 

Lovgivning om social service: § 108, § 107, § 104 og § 83-87 

Karakteristik af 

brugergruppen: 

Beskrivelse af den / de aktuelle 

børne- / bruger/borgergruppe. 

(Skemaet tilpasser sig automatisk, når det udfyldes) 

Afdeling B´s målgruppe er voksne mennesker med varig nedsat psykisk funktionsevne med 

svære psykiatriske lidelser og svære personlighedsforstyrrelser, hvoraf nogle af beboerne har 

en dom eller er i risikozonen for at få en. Der kan forekomme udadreagerende adfærd både af 

psykisk og fysisk karakter. Beboerne har alle brug for en varig massiv pædagogisk 
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behandlingsindsats og psykiatrisk behandling. 

Arbejdsmetoder: 

Kort beskrivelse af praktikstedets 

pædagogiske praksis og 

teoretiske og metodiske grundlag 

(Uddybes senere i relation til 

uddannelsesplanens videns- og 

færdighedsmål) 

 

(Skemaet tilpasser sig automatisk, når det udfyldes) 

I praksis arbejder personalet ud fra beboernes § 141 (handleplan), hvor vi opretter mål og 

delmål for hver enkelt beboer.  

Teoretisk arbejder personalet ud fra en anerkendende tilgang (KRAP), systemisk tankegang og 

gennem relationen til beboeren. Personalet udarbejder udviklingsbeskrivelse og 

neuropædagogisk screeninger på beboerne, for at få den bedste pædagogiske tilgang til den 

enkelte beboer.      

 

 

 

Ansatte  

(pædagogiske faggrupper, andre 

faggrupper) 

(Skemaet tilpasser sig automatisk, når det udfyldes) 

På afdeling B er der ansat 7 pædagoger, 1 social og sundhedsassistenter og 1 

pædgogstuderende. 

Praktikvejlederens 

kvalifikationer: 

 

 

 

Afdeling B´s vejledere er uddannet pædagoger og social og sundhedsassistenter. Studerende 

vil få vejledning med ressourcepersoner indenfor Krap, Neuro, Nænsom Nødværge, 

Dokumentation, Medicin, Kollegial respons. Endvidere har vi viden indenfor psykiatri og de 

forskellige diagnoser.   
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Tværprofessionelt samarbejde 

in- og eksternt:  

(Skemaet tilpasser sig automatisk, når det udfyldes) 

På Nørholm samarbejdes der med: sagsbehandler, tilsynsteam, bistandsværge, økonomisk 

værge, læge, politi, psykolog, psykiater, statsadvokater og advokater, kriminalforsorgen, 

pårørende. 

De studerende får ikke ansvaret for samarbejdet, men personalet på de forskellige afdelinger vil 

så vidt det er muligt inddrage den studerende i møder ol. Så den studerende kan få kendskab 

til tværprofessionelt samarbejde.    

 

Særlige forhold omkring den 

studerendes ansættelse: 

(Skemaet tilpasser sig automatisk, når det udfyldes) 

Afd. B forventer at du:  

Kan arbejde hver 2. weekend, dag - og aftenvagter samt helligdage, påske, jul og nytår. 
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Kan fremlægge en ren straffeattest. 

Har kørekort  

Arbejdsforhold 

Forventes den studerende at 

arbejde alene? 

Ved bekræftelse: hvor meget og 

hvordan? 

(Skemaet tilpasser sig automatisk, når det udfyldes) 

Der forekommer ikke alene-vagter for den studerende på afdeling B   

Øvrige oplysninger (Skemaet tilpasser sig automatisk, når det udfyldes) 

Du skal være psykisk robust.  

Kunne være grænsesættende. 

På afdeling B forventes det, at den studerende er engageret og ansvarsbevidst for egen læring. 

At den studerende er ansvarlig for egen læring og udvikling.   

Skal arbejde ud fra en pædagogisk tilgang som personalet har iværksat, og være loyal over for 

tilgangen og beslutningerne. (Personalet er selvfølgelig åben for nye tiltag og ideer) 
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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. 

Specialiseringsmuligheder: 

Hvilke specialiseringsmuligheder kan praktikstedet tilbyde? (Sæt X - Nogle praktiksteder, kan tilbyde flere 

specialiseringsmuligheder. Vi opfordrer til, at praktikstedet angiver primær og evt. sekundær specialiseringsmulighed. Den primære 

specialiserings kompetenceområder for 2. og 3. praktik skal præsenteres i uddannelsesplanen.  Praktikstedet kan præsentere det 

sekundære specialiseringsområde på samme måde) 

                                                                              Primær:                    Sekundær: 

 Dagtilbudspædagogik                                                                                                                                   

 

 Skole- og fritidspædagogik                                                                                                   

 

 Social- og specialpædagogik           x                                                           

  

  

X  
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Valgfagsområder: 

Følgende emneområder er valgfag for de studerende i løbet af uddannelsen.  

Hvilke af disse emneområder kan ses i det daglige arbejde i institutionen? 

                                                        

1) Kreative udtryksformer. 

2) Natur og udeliv. 

3) Sundhedsfremme og bevægelse. 

4) Medier og digital kultur. 

5) Kulturprojekter og kulturelt iværksætteri.  

6) Social innovation og entreprenørskab. 

7) Kulturmøde og interkulturalitet. 

 

Uddannelsesplan 1. Praktik (Grundfagligheden) 

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 

Hvilke muligheder for læring kan etableres gennem den 

daglige pædagogiske praksis og praktikvejledningen? 

  

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
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(fx Hvordan arbejder praktikstedet med dette? hvilke 

læringsmuligheder tilbyder praktikstedet den studerene? Og hvordan 

understøtter praktikstedet den studerendes læring indenfor dette?) 

praktikstedets målgrupper 

samt praktikstedets 

pædagogiske og 

samfundsmæssige opgaver, 

anvende viden om 

praktikstedets 

samfundsmæssige opgaver i 

tilrettelæggelsen af det 

pædagogiske arbejde, 

Vi modtager ikke studerende i 1. praktikperiode  

 

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, 

 

 

 

evaluerings-, undersøgelses- 

og dokumentationsformer og 

dokumentere og evaluere 

egen deltagelse i 

pædagogisk praksis, 

herunder reflektere over 

kvaliteten i egne 

læreprocesser, og 

 

 

 

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. 

 

 

 

Angivelse af relevant (Skemaet tilpasser sig automatisk, når det udfyldes) 
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litteratur:   

Evaluering. Her formuleres 

hvordan den studerendes 

læringsudbytte evalueres ved 

2/3 af praktikperioden  

(Skemaet tilpasser sig automatisk, når det udfyldes) 

 

Organisering af 

vejledning: 

a) Hvordan tilrettelægges 

uddannelsesforløbet for den 

enkelte studerende?: 

b) Hvordan og hvornår 

afholdes vejledning? 

c) Hvordan inddrages den 

studerendes portfolio i 

vejledningsprocessen? 

(Skemaet tilpasser sig automatisk, når det udfyldes) 

a) 

 

 

b) 

 

 

c) 

Den studerendes 

arbejdsplan: 

(Skemaet tilpasser sig automatisk, når det udfyldes) 

Organisering af kontakt til 

uddannelsesinstitution 

(herunder en kort beskrivelse 

af hvordan institutionen 

forholder sig, hvis der er 

(Skemaet tilpasser sig automatisk, når det udfyldes) 
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bekymring / problemer i 

praktikforløbet) 

 

 

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 

studerende kan 

Hvilke muligheder for læring kan etableres gennem den 

daglige pædagogiske praksis og praktikvejledningen? 

(fx Hvordan arbejder praktikstedet med dette? hvilke 

læringsmuligheder tilbyder praktikstedet den studerene? Og 

hvordan understøtter praktikstedet den studerendes læring 

indenfor dette?) 

kommunikationsformer og 

relationsdannelse, herunder 

om den professionelle 

kommunikere professionelt, 

etablere og indgå i 

professionelle relationer til 

På afdeling B, får den studerende mulighed for at kommunikere 

med 8 forskellige beboer, kollegaer og evt. pårørende og andre 

samarbejdspartner. 
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samtale, mennesker i udsatte positioner, I vejledningen kan der inddrages relevante metoder samt 

reflektere over praksis. Personalet er bevidst om de 3 Pér, samt 

egne og andres grænser. 

Personalet arbejder gennem relationen til beboerne.   

På vejledningen og i dagligdagen planlægger personalet (på 

overlap og gennem risikovurderinger), hvordan, hvornår og hvem 

der kommunikerer med beboerne, hvilke emner der tales om. 

Dette for at forebygge udadreagerende adfærd, samt møde 

beboerne, der hvor de er. 

I forhold til kommunikationen mellem beboer og beboer, 

korrigerer personalet beboerne, således at samtalerne foregår på 

en respektfuld måde uden bandeord, usandheder og med 

udskældende tale.  

Personalet arbejder ud fra beboerens udviklingsniveau, her bruges 

SMS, facebook, picktogrammer og ”adgangforalle”.     

 

professionsetik og 

pædagogiske værdier, 

analysere og vurdere etik, 

magt og ligeværd i sin egen og 

andres tilgang til det enkelte 

menneske og til fællesskaber, 

Personalet arbejder systemisk, og tager udgangspunkt i den 

systemiske tankegang.  

Personalet er opmærksomme på den magt vi besidder, samt 

hvordan magten udøves. I dagligdagen og på vejledningen vil der 

være mulighed for at reflektere over magt og etik.  

Den studerende deltager som en del af i p-gruppen og får 

mulighed for at af prøve forskellige tilgange til beboerne, 
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grænsesættende, humor, anerkendende osv. 

 

konflikt- og 

voldsforebyggelse, 

konfliktnedtrapning og 

udadreagerende adfærd, 

vurdere konflikter, forebygge 

og håndtere konflikter samt 

evaluere indgreb i konflikt- og 

voldsepisoder, 

I forhold til konflikt - og voldsforebyggelse arbejder vi med 

følgende: 

- Nænsom nødværge(konfliktnedtrapning med så lidt magt som 

muligt)  

- Risikovurderinger 3 gange i døgnet 

- Udfylder interne registreringer ved belastede episoder, samt 

kollegial opfølgning af disse. 

- Udfylder magtanvendelses skemaer samt opfølgning 

- Brug af overfaldsalarm og anvendelsen af denne  

- Åbning af krisekuvert 

- Bevidst om kropssprog samt stemmeleje 

- Egen rolle i konflikten, før under og efter refleksion 

- Opfølgning af kollegaer efterfølgende, tlf. kontakt, p-møde, mv. 

- Deltagelse i supervision 

- Sikkerhedsnormering, placere personale ressourcer fra andre 

afdelinger rundt i huset  
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bevægelsesmæssige, 

musiske, æstetiske og 

kreative processers betydning 

i den socialpædagogiske 

praksis og 

tilrettelægge, gennemføre og 

evaluere pædagogiske 

aktiviteter inden for udvalgte 

områder, herunder inddrage 

børn, unge og voksnes 

kreativitet og perspektiv og 

I vejledningen og på p-møder forventes det, at den studerende 

mundtlig og skriftligt formidler, hvilke aktiviteter der iværksættes. 

Det den studerende skal have for øje er at finde aktiviteter som er 

på beboernes niveau, som tager udgangspunkt i ”zone for 

nærmeste udvikling”, så ledes at forløbet/aktiviteterne er i rød 

tråd med den tilgang der i forvejen er iværksat om den enkelte 

beboer.  

Der er muligheder for at i samarbejde med personalet og evt. 

beboerne at tilrettelægge, gennemføre og evaluere 

aktiviteter/forløb.  

Den studerende skal arrangere aktiviteter der ligger inden for 

Nørholms rammer, økonomi og risikovurderinger. 

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. 

Personalet arbejder med hjælpemidler og metoder for at 

understøtte udvikling og læring. 

I den forbindelse bruges informationer fra forskellige udredninger, 

udviklingsbeskrivelser og screening.  

Når personalet oplever svære opgaver eller problemstillinger vi 

ikke tidligere har haft erfaring med, har vi mulighed for at 

inddrage VISO, supervision og temadage. 

Angivelse af relevant 

litteratur:  

(Skemaet tilpasser sig automatisk, når det udfyldes) 

Personalet tager udgangspunkt i relevant litteratur, som den studerende ønsker at læse og fordybe 

sig i.  

Inden fællesvejledningerne får de studerende udleveret læsestof, som der undervises i og 

reflekteres ud fra i fællesvejledningen   
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På Nørholm findes der et mini bibliotek, hvor den studerende har mulighed for at låne faglitteratur.  

Evaluering. Her formuleres 

hvordan den studerendes 

læringsudbytte evalueres ved 

2/3 af praktikperioden  

(Skemaet tilpasser sig automatisk, når det udfyldes) 

Praktikvejlederne forholder den studerende til kompetence målene på vejledningen, hvor vi 

sammen evaluerer de personfaglige mål. Efter hver vejledning skal der skrives referat både af 

vejleder og den studerende. 

Organisering af 

vejledning: 

a) Hvordan tilrettelægges 

uddannelsesforløbet for den 

enkelte studerende?: 

b) Hvordan og hvornår 

afholdes vejledning? 

c) Hvordan inddrages den 

studerendes portfolio i 

vejledningsprocessen? 

(Skemaet tilpasser sig automatisk, når det udfyldes) 

a) Ved ugentlig vejledning og tre dages fællesvejledning sammen med de andre studerende på 

Nørholm samt introdage for nyansatte i SUA.  

 

b) Vejledningen planlægges individuelt ud fra arbejdsplanerne, som udgangspunkt kender den 

studerende sin vejlednings tid 4 uger frem.  

 

c) Den er med som et fast punkt på dagsordenen, samt den kan være tilgængelig for hele 

personalegruppen, hvis den studerende ønsker dette. 

Institutionen som 

praktiksted: 

Er der særlige forventninger 

til den studerendes 

forudsætninger? 

(Skemaet tilpasser sig automatisk, når det udfyldes) 

At den studerende er psykisk robust.  

Den studerendes (Skemaet tilpasser sig automatisk, når det udfyldes) 
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arbejdsplan: 

 

Den studerende indgår i vagtplanen. 

Den studerende kender sin vagtplan 4 uger før tid, der kan forekomme ændringer ved sygdom, 

kursus og lignende. Den studerende har primært aftenvagter, da det er der beboerne er hjemme. 

Skal arbejde hver 2. weekend, samt dag - og aftenvagter og helligdage. 

Organisering af kontakt til 

uddannelsesinstitution 

(herunder en kort beskrivelse 

af hvordan praktikstedet 

forholder sig, hvis der er 

bekymring / problemer i 

praktikforløbet) 

(Skemaet tilpasser sig automatisk, når det udfyldes) 

Vejleder prioriterer at holde kontakt med seminariet ved at holde sig opdateret gennem 

praktikportalen, samt deltage i praktik cafe og fyraftensmøder. 

I tilfælde af bekymring eller problematikker:  

1. Ved bekymring kontaktes supervejlederen  

2. Den studerende bliver informeret af vejlederne 

3. Afdelingsleder informeres 

4. Seminariet og studievejleder informeres 

5. Der indkaldes til møde om nødvendigt 

 

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

Vidensmål: studerende har 

viden om 

Færdighedsmål: Den 

studerende kan 

Hvilke muligheder for læring kan etableres gennem den 

daglige pædagogiske praksis og praktikvejledningen? 

(fx Hvordan arbejder praktikstedet med dette? hvilke 

læringsmuligheder tilbyder praktikstedet den studerene? Og 

hvordan understøtter praktikstedet den studerendes læring indenfor 

dette?) 

Den institutionelle, 

organisatorske og 

ledelsesmæssige rammer 

for social- og 

specialpædagogiske 

indsatser 

agere professionelt inden for 

de givne institutionelle, 

organisatoriske og 

ledelsesmæssige rammer, 

Nørholm arbejder ud fra af regionens fastsatte mål og 

værdigrundlag.  Den studerende skal deltage i introdage for 

nyansatte for hele SUA, som afholdes på sekretariatet i Viborg. Her 

vil der blive undervist i mål og værdigrundlag samt den 

ledelsesmæssig opbygning på Nørholm. Den studerende vil her 

blive præsenteret for den samfundsmæssige opgave vi løfter i 

forhold til servicelov og straffelov.  

Via mail og bosted informeres om nye tiltag fra ledelsen.  

forskellige social- og 

specialpædagogiske tilgange 

og metoder, 

foretage en faglig vurdering af 

de metoder, som anvendes på 

praktikstedet, 

Den studerende vil i praksis kunne observere de forskellige faglige 

metoder der anvendes i dagligdagen. På vejledningen og i 

dagligdagen vil der blive mulighed for at reflektere over metoderne, 

samt stille sig undrende over for disse.  

tilgrænsende fagligheder og 

rammerne for 

tværprofessionelt 

samarbejde, 

indgå i tværprofessionelt 

samarbejde om løsningen af 

konkrete opgaver og/eller 

problemstillinger, 

Personalet vil så vidt det er muligt sørge for at den studerende 

deltager i møder ol. Hvor der er andre samarbejdspartner. 

opgave- og ansvarsfordeling redegøre for egen faglighed, Afdelingerne forventer at den studerende deltager aktivt i den 
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mellem målgrupperne, 

professionelle, frivillige og 

pårørende, 

opgaver og ansvar i et 

mangefacetteret samarbejde, 

pædagogiske praksis, hvor den studerende både i dagligdagen og 

på vejledningen kan komme med forslag og refleksioner til praksis, 

samt kunne redegøre for egen faglighed i forhold til de planlagte 

pædagogiske processer der er iværksat.   

forandringsprocesser og 

innovation, 

deltage i udviklingen af den 

pædagogiske praksis gennem 

innovative og 

eksperimenterende tiltag, 

At den studerende tager ansvar og deltager aktivt i samarbejdet på 

afdelingen, samt stiller undrende spørgsmål, og reflektere over 

egen og andres praksis. 

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 skrive i beboernes dagbog og skrive på 

beboernes delmål, hvor vi skal dokumentere at vi opfylder § 141 og 

dokumentere udvikling.  

Den studerende kan få kendskab til de forskellige former for 

dokumentation SUA benytter. 

  

førstehjælp. udføre grundlæggende 

førstehjælp. 

Afd. B kan ikke tilbyde førstehjælp.  

Den studerende modtager førstehjælp på seminariet 

Angivelse af relevant 

litteratur:  

(Skemaet tilpasser sig automatisk, når det udfyldes) 

Personalet tager udgangspunkt i det litteratur, som den studerende ønsker at læse og fordybe sig i.  

Inden fællesvejledningerne får de studerende udleveret læsestof, som der undervises i og reflekteres 

ud fra i fællesvejledningen   

På Nørholm findes der et mini bibliotek, hvor den studerende har mulighed for at låne fagbøger. 
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Evaluering. Her formuleres 

hvordan den studerendes 

læringsudbytte evalueres 

ved 2/3 af praktikperioden  

(Skemaet tilpasser sig automatisk, når det udfyldes) 

Praktikvejlederne forholder den studerende til kompetence målene på vejledningen, hvor vi sammen 

evaluerer de personfaglige mål. Efter hver vejledning skal der skrives referat både af vejleder og den 

studerende. 

Organisering af 

vejledning: 

a) Hvordan tilrettelægges 

uddannelsesforløbet for den 

enkelte studerende?: 

b) Hvordan og hvornår 

afholdes vejledning? 

c) Hvordan inddrages den 

studerendes portfolio i 

vejledningsprocessen? 

(Skemaet tilpasser sig automatisk, når det udfyldes) 

 

a) Ved ugentlig vejledning og tre dages fællesvejledning sammen med de andre studerende på 

Nørholm samt introdage for nyansatte i SUA.  

b) Vejledningen planlægges individuelt ud fra arbejdsplanerne, som udgangspunkt kender den 

studerende sin vejlednings tid 4 uger frem.  

c) Den er med som et fast punkt på dagsordenen, samt den kan være tilgængelig for hele 

personalegruppen. 

Institutionen som 

praktiksted: 

Er der særlige forventninger 

til den studerendes 

forudsætninger? 

(Skemaet tilpasser sig automatisk, når det udfyldes) 

At den studerende er psykisk robust. 

Den studerendes 

arbejdsplan: 

 

(Skemaet tilpasser sig automatisk, når det udfyldes) 

Den studerende indgår i vagtplanen. 

Den studerende kender sin vagtplan 4 uger før tid, der kan forekomme ændringer ved sygdom, 
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kursus og lignende. Den studerende har primært aftenvagter, da det er der beboerne er hjemme. 

Skal arbejde hver 2. weekend, samt dag - og aftenvagter og helligdage. 

Organisering af kontakt 

til uddannelsesinstitution 

(herunder en kort 

beskrivelse af hvordan 

praktikstedet forholder sig, 

hvis der er bekymring / 

problemer i praktikforløbet) 

Vejleder prioriterer at holde kontakt med skolen ved at holde sig opdateret gennem praktikportalen, 

samt deltage i praktik cafe og fyraftensmøder. 

I tilfælde af bekymring eller problematikker:  

1. Ved bekymring kontakt supervejlederen 

2. Den studerende bliver informeret af vejlederne 

3. Afdelingsleder informeres 

4. Seminariet og studievejleder informeres 

5. Der indkaldes til møde om nødvendigt 

  

 

Uddannelsesplan 4. praktik - Bachelorprojektet  

Område: Bachelorprojektet, herunder 4. praktikperiode. 

Bachelorprojektet udspringer af den studerendes specialiseringsområde. Bachelorprojektet og den tilhørende bachelorpraktik tager 
udgangspunkt i en professionsrelevant problemstilling. 

Bachelorprojektets problemformulering danner grundlag for en empirisk og teoretisk analyse, identifikation af udviklingsmuligheder 

og perspektivering af praksis. 

Kompetencemål: Den studerende kan identificere, undersøge, udvikle og perspektivere pædagogfaglige problemstillinger. 
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Vidensmål: Den studerende har viden om Færdighedsmål: Den studerende kan 

virkefelter for den pædagogiske profession, identificere, afgrænse og undersøge en relevant professionsfaglig problemstilling af 

både teoretisk og praktisk karakter, 

pædagogfaglig udvikling og innovation, identificere og fagligt vurdere muligheder for udvikling og kvalificering af 

pædagogisk praksis, 

pædagogens professionsfaglighed og 

professionsetik, 

formidle etiske og handleorienterede overvejelser, der kvalificerer pædagogisk 

samspil, og demonstrere professionsfaglig dømmekraft, 

følgende forholds indflydelse på den valgte 

problemstilling: 

-Kulturelle og sociale. 

-Institutionelle og organisatoriske. 

-Historiske, samfundsmæssige og 

internationale, 

inddrage organisatoriske og samfundsmæssige forhold i perspektiveringen af den 

valgte problemstilling, 

nationale og internationale forsknings- og 

udviklingsresultater af relevans for den 

valgte problemstilling, 

inddrage viden og forskning i en faglig argumentation, 

empiriske undersøgelsesmetoder samt deres 

muligheder og begrænsninger og 

vurdere og begrunde valget af metoder til indsamling af empiri og 

opgaveskrivning og faglig formidling. formidle analyse- og undersøgelsesresultater mundtligt og skriftligt. 

Institutionens udviklings- og innovationsfelter: 
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(Skemaet tilpasser sig automatisk, når det udfyldes) 

Vi foretrækker studerende som i forvejen har kendskab til Nørholm. 

Neuropædagogik 

Dokumentation med mål og delmål 

Serviceloven/straffeloven 

Dobbeltdiagnoser: Misbrug, ADHD, tourette syndrom, Borderline, maniodepressiv osv. 

Inklusion/eksklusion 

Magt/selv og medbestemmelse 

Kollegial/systemisk supervision 

Eksterne samarbejdspartner, tværprofessionelt og pårørende 

KRAP  

Personalesamarbejde 

Arbejdsmiljø 

Konflikthåndtering (grænsesætning) 

Seksualitet 

Udredninger: udarbejde, implementering, evaluere,     

Karakterafviger 

Udviklingshæmmede med dom 

Kreative udtryksformer og praksis forløb med beboerne både indenfor natur, bevægelse, kost osv. (Personalet udvælger beboerne 



Pædagoguddannelsen   VIA University College  

Side 22 af 22 

 

ud fra et oplæg fra de studerende) 

 

 

 

Institutionens rammer for empiriindsamling: 

(Herunder tilladelser til f.eks. fotografering, videooptagelse mv.) 

(Skemaet tilpasser sig automatisk, når det udfyldes) 

Personalet sætter rammerne pga. sikkerheden. 

Personalet kan ikke tillade visuel eller auditiv optagelse, dette skal beboerne give samtykke til, og det foregår i samråd med 

personalet. 

Der er mulighed for at interview personalet. 

Hvis det ønskes at interview beboerne, vil personalet undersøge om der er mulighed for om dette kan lade sig gøre. 

Kontaktperson for den studerende 

(Skemaet tilpasser sig automatisk, når det udfyldes) 

Der kobles 1-2 praktikvejleder på et bachelorprojekt, vejlederne kan være fra alle Nørholms afdelinger.  

 


