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1. PRAKTIKBESKRIVELSE 

jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. 

Gældende fra 1. august 2014 

Beskrivelse af praktikstedet: 

Institutionens navn: 

Adresse: 

Postnr. og By: 

Tlf.nr.: 

Institutionens E-mail: 

Hjemmeside adr.:  

Institutionsleder: 

Kontaktperson for praktik i pæ-

dagoguddannelsen: 

Kommunal:  

Privat:  

Regional: 

(Skemaet tilpasser sig automatisk, når det udfyldes) 

SUA - Nørholm Kollegiet, A3 

Allingevej 6 

7400 Herning 

78476849 

 

sua.rm.dk 

Hilde E. Thun Holst 

Dorte.overby@ps.rm.dk ( Super vejleder) 

 

 

 

x 

 

revideret feb. 2018 

mailto:Dorte.overby@ps.rm.dk
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Institutionstype/  

foranstaltning 

a) Antal børn/unge /voksne 

b) Aldersgruppe  

c) Antal stuer / afdelinger 

d) Åbningstid 

Nørholm Kollegiet har i alt 5 afdelinger. Det følgende er skrevet ud fra A3.   

a) A3 har i alt 8 borger   

b) 18- 43 år 

c) 8 lejligheder 

d) Døgntilbud 

Institutionens formål  

jf. lovgrundlag. 

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

Karakteristik af brugergrup-

pen: 

Beskrivelse af den / de aktuelle 

børne- / bruger/borgergruppe. 

På afdeling A3 bor der psykisk udviklingshæmmede voksne, samt personer med dysfunktionel 

personligheds struktur. Enten har beboeren en foranstaltningsdom eller er i risikozonen for at få 

en dom.  

Der kan forekomme udadreagerende adfærd både af fysiks og psykisk karakter. Flere af bebo-

erne har psykiske diagnoser, fx ADHD, angst, autisme spektrum forstyrrelser samt misbrugs-

problematikker af enten stoffer eller alkohol.  

Nogle af beboerne er tidlig skadet/understimuleret, hvilket medfører kognitive, kommunikative 

og sociale problematikker.  

Alle beboere har brug for massiv støtte til at begå sig hensigtsmæssigt i social kontekst. 
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Arbejdsmetoder: 

Kort beskrivelse af praktikstedets 

pædagogiske praksis og teoreti-

ske og metodiske grundlag (Ud-

dybes senere i relation til uddan-

nelsesplanens videns- og færdig-

hedsmål) 

 

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

hver enkelt beboer.  

Teoretisk arbejder personalet ud fra KRAP, neuropædagogik og systemisk tænkning.   

Ansatte  

(pædagogiske faggrupper, andre 

faggrupper) 

(Skemaet tilpasser sig automatisk, når det udfyldes) 

På A3 arbejder pædagoger og en ergoterapeut. 

Praktikvejlederens kvalifikati-

oner: 

 

 

 

 

 

 

 

Pædagogisk grunduddannelse: 

 

PD modul i praktikvejledning: 

 

Diplomuddannelse  

 

Andet/ andre uddannelser: 

 

x 
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Navne: 

Karen M. Madsen 

Tværprofessionelt samarbejde 

in- og eksternt:  

Internt: Nørholms Dagbeskæftigelse. 

Eksternt: Sagsbehandler, tilsynsteam, bistandsværge, økonomisk værge, læge, politi, advokat, 

psykiater, psykolog. 

På A3 får den studerende ikke ansvaret for det eksterne samarbejde, men personalet vil så vidt 

muligt inddrage den studerende i møder ol. Således den studerende kan få kendskab til tvær-

professionelt samarbejde.  

Særlige forhold omkring den 

studerendes ansættelse: 

Nørholm forventer: 

Ren straffeattest. 

Kørekort til almindelig personbil.  

Villighed til at indgå i et ansættelsesforhold på lige fod med kollegaer. 

Kan arbejde hver 2. weekend, dag- og aftenvagter samt helligdage som påske, jul eller nytår. 

 

Arbejdsforhold 

Forventes den studerende at ar-

På A3 er der to personale på morgenvagt og tre på aftenvagt.  
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bejde alene? 

Ved bekræftelse: hvor meget og 

hvordan? 

 

 

Øvrige oplysninger A3 forventer at du: 

Er psykisk robusthed. 

Har evne til grænsesætning. 

Har overblik. 

Er handlekraftig.  

Kan tage aktivt ansvar for egen læring samt udvikling. 

Er loyal for trufne beslutninger. 

Kan erklære dig enig i den teoretiske tilgang. 

Har kørekort B, da borger har brug for ledsaget udgang. 
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Uddannelsesplan  
Praktikstedet skal jf. bekendtgørelsen §9 stk. 2 udfærdige Uddannelsesplan for de praktikperioder, praktikstedet kan modtage stu-

derende. 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 samar-

bejde med professionshøjskolen. 

Specialiseringsmuligheder: 

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

der. Vi opfordrer til, at praktikstedet angiver primær og evt. sekundær specialiseringsmulighed. Den primære specialiserings kom-

petenceområder for 2. og 3. praktik skal præsenteres i uddannelsesplanen.  Praktikstedet kan præsentere det sekundære speciali-

seringsområde på samme måde) 

                                                                              Primær:                    Sekundær: 

 Dagtilbudspædagogik                                                                                                                                   

 

 Skole- og fritidspædagogik                                                                                                   

 

 Social- og specialpædagogik                                                                      

  

  

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 deltagel-

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

Vidensmål: Den studerende 

har viden om 

Færdighedsmål: Den stu-

derende kan 

Hvilke muligheder for læring kan etableres gennem den dag-

lige pædagogiske praksis og praktikvejledningen? 

  

x 

X 

X 

X 

x 

x 

x 
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(fx Hvordan arbejder praktikstedet med dette? hvilke læringsmulig-

heder tilbyder praktikstedet den studerene? Og hvordan understøtter 

praktikstedet den studerendes læring indenfor dette?) 

praktikstedets målgrupper 

samt praktikstedets pædago-

giske og samfundsmæssige 

opgaver, 

anvende viden om praktik-

stedets samfundsmæssige 

opgaver i tilrettelæggelsen 

af det pædagogiske arbejde, 

 

 

målsætning, tilrettelæggelse 

og organisering af pædago-

gisk praksis, herunder om 

pædagogiske metoders effek-

ter, 

målsætte, tilrettelægge, 

gennemføre og evaluere 

pædagogisk praksis med 

inddragelse af viden om 

effekten af forskellige pæ-

dagogiske metoder, 

 

 

 

evaluerings-, undersøgelses- 

og dokumentationsformer og 

dokumentere og evaluere 

egen deltagelse i pædago-

gisk praksis, herunder re-

flektere over kvaliteten i 

egne læreprocesser, og 

 

 

 

såvel den sundhedsmæssige 

som den dannelsesmæssige 

betydning af sunde madva-

ner, måltidskultur, hygiejne 

og indeklima. 

anvende viden om sundhed 

og sundhedsfremme i tilret-

telæggelsen af det pædago-

giske arbejde. 

 

 

 

Angivelse af relevant litte-

ratur:  

(Skemaet tilpasser sig automatisk, når det udfyldes) 
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Evaluering. Her formuleres 

hvordan den studerendes 

læringsudbytte evalueres ved 

2/3 af praktikperioden  

(Skemaet tilpasser sig automatisk, når det udfyldes) 

 

Organisering af vejled-

ning: 

a) Hvordan tilrettelægges 

uddannelsesforløbet for den 

enkelte studerende?: 

b) Hvordan og hvornår afhol-

des vejledning? 

c) Hvordan inddrages den 

studerendes portfolio i vej-

ledningsprocessen? 

(Skemaet tilpasser sig automatisk, når det udfyldes) 

a) 

 

 

b) 

 

 

c) 

Den studerendes arbejds-

plan: 

(Skemaet tilpasser sig automatisk, når det udfyldes) 

Organisering af kontakt til 

uddannelsesinstitution 

(herunder en kort beskrivelse 

af hvordan institutionen for-

holder sig, hvis der er be-

kymring / problemer i prak-

tikforløbet) 

(Skemaet tilpasser sig automatisk, når det udfyldes) 
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Uddannelsesplan 2. praktik - Social- og specialpædagogik 

Område 3: Relation og kommunikation – 2. praktikperiode. 

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

praksis. 

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

gennemføre pædagogiske aktiviteter på et etisk forsvarligt grundlag. 

Vidensmål: Den studerende 

har viden om 

Færdighedsmål: Den stude-

rende kan 

Hvilke muligheder for læring kan etableres gennem den 

daglige pædagogiske praksis og praktikvejledningen? 

(fx Hvordan arbejder praktikstedet med dette? hvilke læringsmu-

ligheder tilbyder praktikstedet den studerene? Og hvordan under-

støtter praktikstedet den studerendes læring indenfor dette?) 

kommunikationsformer og 

relationsdannelse, herunder 

om den professionelle samta-

le, 

kommunikere professionelt, 

etablere og indgå i professio-

nelle relationer til mennesker i 

udsatte positioner, 

På A3 får den studerende mulighed for at kommunikere på flere 

niveauer i den daglige praksis med beboerne.  

Den studerende får mulighed for at deltage på ugesamtaler med 

borgerne, hvor personalet tager udgangspunkt i borgerens argu-

menter samt § 141 og derud fra skaber grundlag for udvikling.  

Institutionen er pålagt at lave kommunikativ afdækning for hver 

enkelt beboer, således at der skabes klarhed over den enkeltes 
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kommunikative kompetencer.  

professionsetik og pædagogi-

ske værdier, 

analysere og vurdere etik, 

magt og ligeværd i sin egen og 

andres tilgang til det enkelte 

menneske og til fællesskaber, 

I det kollegiale samarbejde anvendes kommunikationen til at af-

klare og reflektere over pædagogik, etik, magt og værdier.  

I vejledning er der mulighed for at reflektere over pædagogisk 

praksis, teori og metode samt evaluerer på egen udvikling og læ-

ring.  

 

konflikt- og voldsforebyggel-

se, konfliktnedtrapning og 

udadreagerende adfærd, 

vurdere konflikter, forebygge 

og håndtere konflikter samt 

evaluere indgreb i konflikt- og 

voldsepisoder, 

I konflikt- og voldsforbyggelse arbejder vi med følgende: 

- Nænsom nødværge ( konfliktnedtrapning med mindst mulig 

magt) 

- Udfyldelse VTC samt kollegial og ledelsesmæssig opfølgning på 

disse. 

- Risikovurdering af borgerne 3 gange døgnet. 

- Brug af overfalds alarm 

- Bevidst om kropssprog og stemmeleje 

- Udfyldelse af Magtanvendelses skema og de efterfølgende re-

fleksioner over disse. 

bevægelsesmæssige, musi-

ske, æstetiske og kreative 

processers betydning i den 

socialpædagogiske praksis og 

tilrettelægge, gennemføre og 

evaluere pædagogiske aktivite-

ter inden for udvalgte områder, 

herunder inddrage børn, unge 

og voksnes kreativitet og per-

Der er mulighed for i samarbejde med kollegaer, vejledere og be-

boerne at arbejde med aktiviteter indenfor udvalgte områder. 

Den studerende skal have for øje, at finde aktiviteter der er på 

beboernes niveau, som tager udgangspunkt i ”zone for nærmeste 
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spektiv og udvikling”, således at forløbet/aktiviteten er i rød tråd med den 

tilgang der i forvejen er iværksat om den enkelte beboer. 

 

hjælpemidler og professions-

teknologier i et lærings- og 

udviklingsperspektiv. 

vurdere og anvende hjælpe-

midler og professionsteknologi-

er i samarbejde med menne-

sker med særlige behov med 

henblik på at understøtte ud-

vikling og læring. 

Personalet arbejder med metoder der understøtter udvikling og 

læring, fx. krap skemaer.  

I den forbindelse bruges informationer fra forskellige udredninger, 

udviklingsbeskrivelser og screening.   

 

 

Angivelse af relevant litte-

ratur:  

Socialpsykiatri i et systemisk perspektiv. 

Motivationsarbejde. 

KRAP. 

Neuropædagogik. 

 

 

Evaluering. Her formuleres 

hvordan den studerendes 

læringsudbytte evalueres ved 

2/3 af praktikperioden  

Gennem vejledning og i den daglige praksis, vurderes den studerendes læring og udvikling.  

Den studerende vil i vejledninger blive forholdt til de fastsatte kompetencemål. Både vejleder og 

den studerende skriver referat efter endt vejledning. 
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Organisering af vejled-

ning: 

a) Hvordan tilrettelægges 

uddannelsesforløbet for den 

enkelte studerende?: 

b) Hvordan og hvornår afhol-

des vejledning? 

c) Hvordan inddrages den 

studerendes portfolio i vej-

ledningsprocessen? 

 

a) Der planlægges vejledning individuelt ud fra afdelingens arbejdsplan med vejleder fra egen afde-

ling. Ud over det er der 3 fællesvejledninger af 6 timers varighed med en af vejlederne med PD 

modul i vejledning samt 3 Intro dage for nyansatte i SUA.  

b) Vejledningen planlægges ud fra afdelingens arbejdsplan og vil som udgangspunkt med 4 ugers 

varsel. 

c) Den er fast punkt på dagsorden til vejledning, samt portfolio kan være tilgængelig for hele p-

gruppen, hvis den studerende ønsker dette. 

Institutionen som praktik-

sted: 

Er der særlige forventninger 

til den studerendes forud-

sætninger? 

At den studerende er psykisk robust 

Den studerendes arbejds-

plan: 

 

Den studerende kender sin arbejdsplan 4 uger frem. Der kan forekomme omlægning af vagter, hvis 

det vurderes at det er hensigtsmæssigt i forhold til afdelingen og pludselig opståede situationer. 

Organisering af kontakt til 

uddannelsesinstitution 

(herunder en kort beskrivelse 

af hvordan praktikstedet for-

holder sig, hvis der er be-

Vejlederne prioriterer at holde tæt kontakt til seminariet ved at holde sig opdateret gennem Prak-

tikportalen samt møde op til Praktik Cafe og Fyraftensmøde.  

I tilfælde af bekymring i praktikforløbet er følgende gældende: 

- Den studerende bliver informeret. 
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kymring / problemer i prak-

tikforløbet) 

- Afdelingsleder informeres. 

- Seminariet og studievejleder informeres. 

- 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 læ-

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

Vidensmål: studerende har 

viden om 

Færdighedsmål: Den stude-

rende kan 

Hvilke muligheder for læring kan etableres gennem den dag-

lige pædagogiske praksis og praktikvejledningen? 

(fx Hvordan arbejder praktikstedet med dette? hvilke læringsmulig-

heder tilbyder praktikstedet den studerene? Og hvordan understøt-

ter praktikstedet den studerendes læring indenfor dette?) 

Den institutionelle, organi-

satorske og ledelsesmæssi-

ge rammer for social- og 

specialpædagogiske indsat-

agere professionelt inden for 

de givne institutionelle, organi-

satoriske og ledelsesmæssige 

rammer, 

Nørholm Kollegiet arbejder ud fra de Regionsbestemte overordnede 

mål og værdigrundlag. Den studerende vil på Intro blive præsente-

ret for de overordnede mål og værdigrundlag for organisationen 

samt den ledelsesmæssige opbygning. Den studerende vil også 
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ser blive præsenteret for den samfundsmæssige opgave institutionen 

løfter i forhold til Service- og Straffelov. 

forskellige social- og speci-

alpædagogiske tilgange og 

metoder, 

foretage en faglig vurdering af 

de metoder, som anvendes på 

praktikstedet, 

Den studerende vil på afdelingen og i vejledning blive præsenteret 

for forskellige pædagogiske metoder som anvendes på afdelingen 

samt få mulighed for at reflektere med kollegaer og vejledere over  

metoderne og de udviklingsmuligheder der ligger i disse.  

tilgrænsende fagligheder og 

rammerne for tværprofessi-

onelt samarbejde, 

indgå i tværprofessionelt sam-

arbejde om løsningen af kon-

krete opgaver og/eller pro-

blemstillinger, 

Den studerende kan så vidt det er muligt deltage i det tværfaglige 

samarbejde samt løsning af konkrete opgaver i den forbindelse. 

opgave- og ansvarsfordeling 

mellem målgrupperne, pro-

fessionelle, frivillige og på-

rørende, 

redegøre for egen faglighed, 

opgaver og ansvar i et mange-

facetteret samarbejde, 

Den studerende deltager aktivt i planlægningen af det praktiske 

pædagogiske arbejde samt kan fremkomme med forslag og reflek-

sioner i udviklingsarbejdet med den enkelte beboer. 

forandringsprocesser og 

innovation, 

deltage i udviklingen af den 

pædagogiske praksis gennem 

innovative og eksperimente-

rende tiltag, 

Den studerende kan deltage aktivt i udvikling af den pædagogiske 

praksis samt konstruktivt bidrager til og tager ansvar i det kollegia-

le samarbejde.   

didaktiske og pædagogiske 

metoder til udvikling af pæ-

dagogisk praksis, herunder 

dokumentation og evalue-

ring, og 

sætte mål, anvende dokumen-

tations- og evalueringsmetoder 

og udvikle viden gennem del-

tagelse, systematisk erfarings-

opsamling og refleksion over 

pædagogisk praksis og 

Den studerende skal skrive i beboernes delmål og dagbog, her do-

kumenterer personalet om vi opfylder § 141. 
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førstehjælp. udføre grundlæggende første-

hjælp. 

Den studerende har modtaget førstehjælp på seminariet. 

Angivelse af relevant lit-

teratur:  

Socialpsykiatri i et systemisk perspektiv. 

Motivationsarbejde. 

KRAP. 

Neuropædagogik. 

Evaluering. Her formuleres 

hvordan den studerendes 

læringsudbytte evalueres 

ved 2/3 af praktikperioden  

Vejlederne prioriterer at holde tæt kontakt til seminariet ved at holde sig opdateret gennem Praktik-

portalen samt møde op til Praktik Cafe og Fyraftensmøde.  

I tilfælde af bekymring i praktikforløbet er følgende gældende: 

- Den studerende bliver informeret. 

- Afdelingsleder informeres. 

- Seminariet og studievejleder informeres. 

- Der indkaldes til møde om nødvendigt.  

Organisering af vejled-

ning: 

a) Hvordan tilrettelægges 

uddannelsesforløbet for den 

enkelte studerende?: 

b) Hvordan og hvornår af-

 

a) Der planlægges vejledning individuelt ud fra afdelingens arbejdsplan med vejleder fra egen afde-

ling. Ud over det er der 3 fællesvejledninger af 6 timers varighed med en af vejlederne med PD mo-

dul i vejledning samt 3 Intro dage for nyansatte i SUA.  

b) Vejledningen på afdelingen planlægges ud fra afdelingens arbejdsplan og vil som udgangspunkt 

med 4 ugers varsel. 
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holdes vejledning? 

c) Hvordan inddrages den 

studerendes portfolio i vej-

ledningsprocessen? 

c) Den er fast punkt på dagsorden til vejledning og tilgængelig på institutionens intranet. 

Institutionen som prak-

tiksted: 

Er der særlige forventninger 

til den studerendes forud-

sætninger? 

At den studerende er psykisk robust.  

Den studerendes ar-

bejdsplan: 

 

Den studerende kender sin arbejdsplan 4 uger frem. Der kan forekomme omlægning af vagter, hvis 

det vurderes at det er hensigtsmæssigt i forhold til afdelingen og pludselig opståede situationer.  

Organisering af kontakt 

til uddannelsesinstitution 

(herunder en kort beskrivel-

se af hvordan praktikstedet 

forholder sig, hvis der er 

bekymring / problemer i 

praktikforløbet) 

Vejlederne prioriterer at holde tæt kontakt til seminariet ved at holde sig opdateret gennem Praktik-

portalen samt møde op til Praktik Cafe og Fyraftensmøde.  

I tilfælde af bekymring i praktikforløbet er følgende gældende: 

- Den studerende bliver informeret. 

- Afdelingsleder informeres. 

- Seminariet og studievejleder informeres. 

- Der indkaldes til møde om nødvendigt. 
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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. 

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 pædago-

gisk praksis, 

pædagogens professionsfaglighed og profes-

sionsetik, 

formidle etiske og handleorienterede overvejelser, der kvalificerer pædagogisk sam-

spil, og demonstrere professionsfaglig dømmekraft, 

følgende forholds indflydelse på den valgte 

problemstilling: 

-Kulturelle og sociale. 

-Institutionelle og organisatoriske. 

-Historiske, samfundsmæssige og internatio-

nale, 

inddrage organisatoriske og samfundsmæssige forhold i perspektiveringen af den 

valgte problemstilling, 
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nationale og internationale forsknings- og 

udviklingsresultater af relevans for den valg-

te 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: 

Personalesamarbejde. 

Psykisk arbejdsmiljø. 

Konflikthåndtering. 

Misbrug. 

ADHD. 

NEUROPÆDAGOGIK 

Dokumentation 

Magt/ selv og medbestemmelse  

KRAP 

Seksualitet. 

Karakterafviger. 
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Udviklingshæmmede med dom 

 

Institutionens rammer for empiriindsamling: 

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

Visuel og auditive optagelser kun efter samtykke fra beboerne og dette kun i samråd med personalet. 

Der vil være mulighed for interview af personalet. 

Kontaktperson for den studerende 

Der kobles 1-2- praktikvejledere på bachelorprojektet. 

(Skemaet tilpasser sig automatisk, når det udfyldes) 

Vejlederne kan være fra alle Nørholms afdelinger.  

 


