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PRAKTIKBESKRIVELSE 

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

Gældende fra 1. august 2016 

Beskrivelse af praktikstedet: 

Institutionens navn: 

Adresse: 

Postnr. og By: 

Tlf.nr.: 

 

 

 

 

Institutionens E-mail: 

Hjemmeside adr.:  

Institutionsleder: 

Kontaktperson for praktik i 

pædagoguddannelsen: 

Kommunal:  

 

SUA (specialområde, udviklingshæmmede, ADHD), Afd. Bygmarken. 

Rugmarken 1-7, 8722 Hedensted. 

Afd. Leder 78477177 

Hus 1: 78476119 

Hus 3: 78476121 

Hus 5: 78476123 

 

 

Sua.bygmarken@rm.dk 

www.Sua.rm.dk/om-os/bygmarken/ 

Anette Sønderby Jensen 

Marianne Nicolaisen 
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Privat:  

Regional: 

 

Region Midtjylland 

På Bygmarken forbeholder vi os retten til IKKE at modtage studerende i første praktikperiode, 

da praktikperioden er for kort og det vil give vores borgere mere uro end hvad de magter. 

Derfor har vi ikke udfyldt afsnittet, som omhandler første praktikperiode. 

Ønskes dette alligevel fra jeres side, tager vi gerne snakken med jer omkring dette. 

Institutionstype/  

foranstaltning 

a) Antal børn/unge /voksne 

b) Aldersgruppe  

c) Antal stuer / afdelinger 

 

d) Åbningstid 

 

a) 24 voksne 

b) 39-93 år 

c) 3 afdelinger 

d) Døgn 

Institutionens formål  

jf. lovgrundlag. 

§ 83-87 i Lov om social service og § 104. 

§ 105 stk. 2 i almenboligloven. 

Bygmarken er primært tænkt som et blivende sted, derfor satses der på udvikling indenfor 

botilbuddets miljø. Målet er at skabe et værdigt liv for den enkelte, med respekt for deres 

handicap. De daglige mål tager udgangspunkt i at udvikle. 

Karakteristik af 

brugergruppen: 

Beskrivelse af den / de aktuelle 

Borgere med fysisk/psykisk funktionsnedsættelse. Udviklingsmæssigt ligger de på forskelligt 

udviklingsniveau.  

Nogle med mental retardering. 
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børne- / bruger/borgergruppe. Derudover har vi borgere med øvrige handicaps eks. Autisme, demens, skizofreni, blinde og 

døve. 

Nogle borgere er selvskadende og udviser udad reagerende adfærd. 

Arbejdsmetoder: 

Kort beskrivelse af praktikstedets 

pædagogiske praksis og 

teoretiske og metodiske grundlag 

(Uddybes senere i relation til 

uddannelsesplanens videns- og 

færdighedsmål) 

 

Vi arbejder ud fra systematik i pædagogikken, med en anerkendende tilgang, som tager 

udgangspunkt i at planlægge hverdagen og et værdigt  liv i egen lejlighed. Det handler om at 

skabe struktur og forudsigelighed for den enkelte. 

Neuropædagogik 

Kollegialrespons 

KRAP 

Demensomsorg 

Dokumentationsarbejdet omfatter bla.: 

Zig-Zag-skemaer 

Videooptagelser med supervision 

Udarbejdelse af årlige handleplaner til statusmøder. 

Ansatte  

(pædagogiske faggrupper, andre 

faggrupper) 

Pædagoger, omsorgsmedhjælpere, social og sundhedsassistenter, fysioterapeut og ufaglærte 

vikarer. 

Teknik og servicemedarbejdere. 

Praktikvejlederens 

kvalifikationer: 

 

 

 



Pædagoguddannelsen   VIA University College  

Side 4 af 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pædagogisk grunduddannelse: 

 

PD modul i praktikvejledning: 

 

Diplomuddannelse  

 

Andet/ andre uddannelser: 

 

Navne:  

Marianne Nikolaisen 

Tværprofessionelt samarbejde 

in- og eksternt:  

Psykiater 

Fysioterapeut 

Bandagister 

Neurolog 

Hjemmeplejen 

Sagsbehandlere 

Læge/speciallæge/sygehus 

Konsulenter 

 

X 

X 
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Supervisor 

Psykolog 

Særlige forhold omkring den 

studerendes ansættelse: 

Det forventes, at den studerende kan arbejde hver 2. weekend, dag, aften samt jul og 

helligdage, på lige fod med kolleger. 

Den studerende indgår i en 4 ugers rulleplan med 32,5 timer/uge (2,5 time/uge opspares til 

indkald). Den studerende skal kende sin arbejdstid 4 uger før. 

Der vil blive indhentet straffeattest 

Arbejdsforhold 

Forventes den studerende at 

arbejde alene? 

Ved bekræftelse: hvor meget og 

hvordan? 

Der er høj grad af selvstændigt arbejde, men der vil altid være mulighed for at tilkalde en 

kollega. 

Man arbejder selvstændigt med 1-4 borgere, men er altid på arbejde sammen med en kollega 

undtaget 1-2 timer sidst i aftenvagten. 

Øvrige oplysninger Vi forventer af de studerende at: 

De er indstillet på at arbejde ud fra vores pædagogik og være loyale overfor de beslutninger, 

der er truffet. 

De skal være indstillet på at arbejde med mennesker, der kan være udad reagerende og 

selvskadende. 

Der indgår en del plejeopgaver i arbejdet som indbefatter personlig pleje, intim hygiejne og 

bleskift. 

Det forventes at den studerende udviser respekt for borgerne og deres individuelle handicaps. 
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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  
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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 
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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, 

 

 

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 samtale, 

kommunikere 

professionelt, etablere 

og indgå i 

professionelle 

relationer til 

I tilgangen til den enkelte borger anvender vi en afstemt 

kommunikationsform.  Borgerne har intet eller har svært ved det verbale 

sprog og de har derfor individuelt tilrettede kommunikationssystemer f.eks. 

dagstavler til visuel struktur af dagens aktiviteter (pictogrammer, board 
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mennesker i udsatte 

positioner, 

maker, foto, konkreter og symboler). 

Tegn til tale. 

Der vil være mulighed for at sparre og få undervisning i personalegruppen. 

Der er mulighed for deltagelse i tværprofessionelle møder med f.eks. 

sagsbehandler. Ligesom der er mulighed for deltagelse i administrativt arbejde 

så som dokumentation og pædagogiskudvikling. 

 

 

 

professionsetik og 

pædagogiske værdier, 

analysere og vurdere 

etik, magt og 

ligeværd i sin egen og 

andres tilgang til det 

enkelte menneske og 

til fællesskaber, 

Vi arbejder ud fra den danske kvalitetsmodel med selv- og medbestemmelse. 

Vi er i tilgangen bevidste om at arbejde ud fra gældende love og forskrifter 

bla. Selvbestemmelsesretten, magtanvendelse, omsorgspligt. 

Der vil på vejledning blive arbejdet med relevant litteratur i forhold til emnet. 

konflikt- og 

voldsforebyggelse, 

konfliktnedtrapning og 

udadreagerende adfærd, 

vurdere konflikter, 

forebygge og 

håndtere konflikter 

samt evaluere indgreb 

i konflikt- og 

voldsepisoder, 

Der arbejdes kontinuerligt på at nedbringe konflikter. Dette kommer bla. til 

udtryk i de enkelte udviklingsmål og delmål. 

Der er i det daglige mulighed for sparring med en kollega og lave 

observationer og refleksioner af disse på vejledningstimer. 
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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 

Aktivitetsteamet på Bygmarken arbejder med borgernes æstetiske, musiske 

og kreative udfoldelse. Der vil være mulighed for at den studerende kan 

deltage en dag i aktivitetscenteret. 

Bevægelsesmæssige og sundhedsfremmende aktiviteter planlægges 

individuelt f.eks. gåture, cykelture, svømning og ridning. Der er mulighed for 

at deltage. 

Gymnastik tilrettelægges individuelt og som hold af Bygmarkens 

fysioterapeut. Der er mulighed for vejledning og sparring med fys. 

 

 

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. 

Bygmarken har et forflytningsteam, der arbejder med de bedste 

arbejdsmetoder ved forflytning både for borger og personale. Der er mulighed 

for at deltage i teamet og med fysioterapeuten. 

Der er mulighed for at få et bredt kendskab til hjælpemidler, og undervisning i 

anvendelsen deraf. 

Angivelse af relevant 

litteratur:  

§ 83-87 i LSS 

§ 105 stk. 2 i almenboligloven 

Litt. Om magtanvendelse og tavshedspligt udleveres ved første besøg. 

Aadland, Einar. (2006) ”Etik dilemma og valg”, Dansk psykologisk forlag. Kap. XII: Den etiske 
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refleksion s. 231-253. 

Andersen, Stræde Mette. (2012) ”Rehabilitering ved demenssygdom. Sundhedsmæssige, sociale og 

omgivelsesmæssige indsatser”, Kallehauge, JG; Andersen, SM; Jensen, L. (Red). Munksgaard. 

Aremyr, Gun. (1998) ”Hvorfor vil Asta ikke i bad? Personlig hygiejne i demensomsorg”, Dafolo Forlag 

Birkler, Jacob. (2006) ”Etik i sundhedsvæsenet”, Munksgaard 

Kitwood, Tom (1999) ”En revurdering af demens – personen kommer i første række”, Dafolo 

Alzheimerforeningen (2011) ”Forstå demens”, Hans Reitzels Forlag 

Diverse artikler der er relevant for den studerendes praktik periode. 

Evaluering. Her 

formuleres hvordan den 

studerendes 

læringsudbytte evalueres 

ved 2/3 af 

praktikperioden  

Der vil bliver vurderet på, om den studerende kan bruge faglig og teoretisk viden omsat til praksis. 

Kan reflektere over egne handlinger. 

Ud fra den studerendes portfolie, som der er blevet arbejdet med i dagligdagen og i 

vejledningstimerne, vil dette danne grundlag for evalueringen. 

Organisering af 

vejledning: 

a) Hvordan 

tilrettelægges 

uddannelsesforløbet for 

den enkelte studerende?: 

b) Hvordan og hvornår 

a)Den studerende vil starte med at gennemgå et introforløb med en erfaren kollega. Den studerende 

deltager i diverse planlagte møder og kurser. 

 Specielt for alle nye medarbejdere og studerende afholdes introkurser i SUA i Viborg. 

Det forventes at den studerende tager ansvar for planlægning af vejledning i samarbejde med 

praktikvejleder. 

b) 4 timer/md.  
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afholdes vejledning? 

c) Hvordan inddrages 

den studerendes portfolio 

i vejledningsprocessen? 

 

c) Det er altid på som et punkt på dagsordenen i vejledningstimerne. 

Institutionen som 

praktiksted: 

Er der særlige 

forventninger til den 

studerendes 

forudsætninger? 

Faglige forventninger til den studerende: 

 Bruge faglig og teoretisk viden. 

 Planlægge selvstændigt, og udføre og vurdere et pædagogisk forløb i samarbejde med 

praktikvejl. Eller andre kolleger. 

 Er lyttende/spørgende- stiller konstruktive kritiske spørgsmål. 

 Læse udvalgt relevant litteratur. Diskuterer det læste med praktikvejlederen. 

 Samarbejde med praktikvejlederen og kollegaerne og reflekterer over egne handlinger og 

reaktioner. 

 Selvstændigt får optaget video, der efterfølgende superviseres på vejledningstimerne. 

 

 Stiller sig loyal overfor de aftaler/retningslinier, som allerede foreligger på den enkelte borger. 

 

 Aktiv reflekterende over, hvad der kan gøres i pædagogiske situationer. 

 

Personligt: 

 Bevidst om, at det er dig, der er den studerende og dermed har et medansvar for, at du får 

udbytte af praktikforløbet. 

 At du kan arbejde på skæve tider af døgnet, samt hver anden weekend.  

 At du hilser på pårørende, når de kommer på besøg og er synlig både i forhold til borgere, 

pårørende og kollegaer.  

 At du tør være den, du er. Finder din egen stil i arbejdet. 

 At du er bevidst om, at du er studerende samtidig med, at du er kollega (arbejder på lige fod). 

 At du er engageret, nærværende og aktiv i hverdagen. 
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Ansvarlighed i samarbejdet: 

 At du møder til tiden. 

 Overholder aftaler. 

 Påtager dig opgaver (vilje og motivation dertil). 

 At du udover at være studerende også er kollega, med de ansvarsområder og indflydelse der 

høre med til det.  

 

  

Den studerendes 

arbejdsplan: 

 

Det forventes, at den studerende kan arbejde hver 2. weekend, dag, aften samt jul og helligdage, på 

lige fod med kolleger. 

Den studerende indgår i en 4 ugers rulleplan med 32,5 timer/uge (2,5 time/uge opspares til indkald). 

Den studerende skal kende sin arbejdstid 4 uger før. 

Organisering af 

kontakt til 

uddannelsesinstitution 

(herunder en kort 

beskrivelse af hvordan 

praktikstedet forholder 

sig, hvis der er 

bekymring / problemer i 

praktikforløbet) 

Opstår der problemer af nogen art, under praktikken, er det i første omgang den studerende og 

vejleder, der kigger på problemerne. Er dette ikke muligt for nogle af parterne at komme til livs, 

inddrages afd. Leder og evt. seminariet.  
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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 

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, 

SUA arrangerer introkurser for nyansatte og studerende hvorpå 

dette emne vil blive belyst.  

forskellige social- og 

specialpædagogiske tilgange og 

metoder, 

foretage en faglig 

vurdering af de 

metoder, som 

anvendes på 

praktikstedet, 

På Bygmarken hersker en høj grad af faglig viden omkring f.eks. Plan 

98,KRAP, neuropædagogik, demensudredning m.m.Det vil være en del 

af dagligdagen at reflektere og forholde sig kritisk.  
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tilgrænsende fagligheder og 

rammerne for tværprofessionelt 

samarbejde, 

indgå i 

tværprofessionelt 

samarbejde om 

løsningen af 

konkrete opgaver 

og/eller 

problemstillinger, 

Tværfagligt arbejder vi sammen med: 

Psykiater 

Fysioterapeut 

Bandagister 

Neurolog 

Hjemmeplejen 

Sagsbehandlere 

Læge/speciallæge/sygehus 

Konsulenter 

Supervisor 

Psykolog 

 

opgave- og ansvarsfordeling 

mellem målgrupperne, 

professionelle, frivillige og 

pårørende, 

redegøre for egen 

faglighed, opgaver 

og ansvar i et 

mangefacetteret 

samarbejde, 

- Samarbejde mellem dag/døgn 

- Samarbejde mellem pædagog/medhjælper 

- Samarbejde mellem pædagog/eksterne samarbejdspartnere. 

- Møder og deltagelse i supervision. 

Pædagogens stærke side skal være at skabe en tryg professionel 

relation til borgeren med respekt for den enkelte. Denne relation kan 

til tider være alt afgørende for at et tvær professionelt arbejde bærer 

frugt og borgeren profeterer af det. 

forandringsprocesser og deltage i I det pædagogiske arbejde med udviklingshæmmede og demente må 
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innovation, udviklingen af den 

pædagogiske 

praksis gennem 

innovative og 

eksperimenterende 

tiltag, 

man ofte nytænke og være kreativ i kompensationen for borgerens 

tabte færdigheder eller for at imødekomme deres ønsker og behov. 

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 

Bygmarken arbejder med mål og delmål ud fra Kommunernes §141 

handleplan. Målsatte pædagogiske aktiviteter og udviklingsprojekter 

registreres systematisk i vores bosteds system. Den studerende vil få 

mulighed for at deltage og arbejde selvstændigt hermed og være 

deltagende i opsamling og evaluering af registreringer.  

førstehjælp. udføre 

grundlæggende 

førstehjælp. 

Hvis der på Bygmarken afholdes førstehjælpskurser, deltager den 

studerende. 

Der vil blive gennemgået brandinstruks og evakueringsplan. 

Angivelse af relevant litteratur:  § 83-87 i LSS 

§ 105 stk. 2 i almenboligloven 

Litt. Om magtanvendelse og tavshedspligt udleveres ved første besøg. 

Aadland, Einar. (2006) ”Etik dilemma og valg”, Dansk psykologisk forlag. Kap. XII: Den 
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etiske refleksion s. 231-253. 

Andersen, Stræde Mette. (2012) ”Rehabilitering ved demenssygdom. Sundhedsmæssige, 

sociale og omgivelsesmæssige indsatser”, Kallehauge, JG; Andersen, SM; Jensen, L. (Red). 

Munksgaard. 

Aremyr, Gun. (1998) ”Hvorfor vil Asta ikke i bad? Personlig hygiejne i demensomsorg”, 

Dafolo Forlag 

Birkler, Jacob. (2006) ”Etik i sundhedsvæsenet”, Munksgaard 

Kitwood, Tom (1999) ”En revurdering af demens – personen kommer i første række”, Dafolo 

Alzheimerforeningen (2011) ”Forstå demens”, Hans Reitzels Forlag 

Diverse artikler der er relevant for den studerendes 

Evaluering. Her formuleres 

hvordan den studerendes 

læringsudbytte evalueres ved 2/3 

af praktikperioden  

Der vil blive vurderet på, om den studerende kan bruge faglig og teoretisk viden omsat til 

praksis. Kan reflektere over egne handlinger. 

Ud fra den studerendes portefølje, som der er blevet arbejdet med i dagligdagen og i 

vejledningstimerne, vil dette danne grundlag for evalueringen. 

Organisering af vejledning: 

a) Hvordan tilrettelægges 

uddannelsesforløbet for den 

enkelte studerende?: 

b) Hvordan og hvornår afholdes 

a)Den studerende vil starte med at gennemgå et introforløb med en erfaren kollega. Den 

studerende deltager i diverse planlagte møder og kurser. 

 Specielt for alle nye medarbejdere og studerende afholdes introkurser i SUA i Viborg. 

Det forventes at den studerende tager ansvar for planlægning af vejledning i samarbejde 

med praktikvejleder. 
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vejledning? 

c) Hvordan inddrages den 

studerendes portfolio i 

vejledningsprocessen? 

b) 4 timer/md.  

c) Det er altid på som et punkt på dagsordenen i vejledningstimerne. 

Institutionen som praktiksted: 

Er der særlige forventninger til den 

studerendes forudsætninger? 

Faglige forventninger til den studerende: 

 Bruge faglig og teoretisk viden. 

 Planlægge selvstændigt, og udføre og vurdere et pædagogisk forløb i samarbejde 

med praktikvejl. Eller andre kolleger. 

 Er lyttende/spørgende- stiller konstruktive kritiske spørgsmål. 

 Læse udvalgt relevant litteratur. Diskuterer det læste med praktikvejlederen. 

 Samarbejde med praktikvejlederen og kollegaerne og reflekterer over egne 

handlinger og reaktioner. 

 Selvstændigt får optaget video, der efterfølgende superviseres på vejledningstimerne. 

 

 Stiller sig loyal overfor de aftaler/retningslinier, som allerede foreligger på den 

enkelte borger. 

 

 Aktiv reflekterende over, hvad der kan gøres i pædagogiske situationer. 

 

Personligt: 

 Bevidst om, at det er dig, der er den studerende og dermed har et medansvar for, at 

du får udbytte af praktikforløbet. 

 At du kan arbejde på skæve tider af døgnet, samt hver anden weekend.  

 At du hilser på pårørende, når de kommer på besøg og er synlig både i forhold til 

borgere, pårørende og kollegaer.  

 At du tør være den, du er. Finder din egen stil i arbejdet. 

 At du er bevidst om, at du er studerende samtidig med, at du er kollega (arbejder på 

lige fod). 
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 At du er engageret, nærværende og aktiv i hverdagen. 

 

Ansvarlighed i samarbejdet: 

 At du møder til tiden. 

 Overholder aftaler. 

 Påtager dig opgaver (vilje og motivation dertil). 

 At du udover at være studerende også er kollega, med de ansvarsområder og 

indflydelse der høre med til det.  

Den studerendes arbejdsplan: 

 

Det forventes, at den studerende kan arbejde hver 2. weekend, dag, aften samt jul og 

helligdage, på lige fod med kolleger. 

Den studerende indgår i en 4 ugers rulleplan med 32,5 timer/uge (2,5 time/uge opspares til 

indkald). Den studerende skal kende sin arbejdstid 4 uger før. 

Organisering af kontakt til 

uddannelsesinstitution(herunder 

en kort beskrivelse af hvordan 

praktikstedet forholder sig, hvis 

der er bekymring / problemer i 

praktikforløbet) 

Opstår der problemer af nogen art, under praktikken, er det i første omgang den studerende 

og vejleder, der kigger på problemerne. Er dette ikke muligt for nogle af parterne at komme 

til livs, inddrages afd. Leder og evt. seminariet.  

 

Uddannelsesplan 4. praktik - Bachelorprojektet  

Område: Bachelorprojektet, herunder 4. praktikperiode. 

Bachelorprojektet udspringer af den studerendes specialiseringsområde. Bachelorprojektet og den tilhørende bachelorpraktik tager 
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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 

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 vurdere og begrunde valget af metoder til indsamling af empiri og 
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muligheder og begrænsninger og 

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

Institutionens udviklings- og innovationsfelter: 

I det pædagogiske arbejde med ældre udviklingshæmmede med demens arbejder vi kontinuerligt på at udvikle en praksis tilpasset 

den enkelte, der vedligeholder kompetencer og færdigheder så længe som muligt, og når det er nødvendigt kompencere for tabte 

færdigheder. 

Institutionens rammer for empiriindsamling: 

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

Det er muligt at trække på fagpersoners viden samt registreringer der allerede ligger i bosted eller selv producere registreringer. 

Der skal tages højde for persondatalovgivningen med henblik på at bruge foto og videooptagelse. 

Kontaktperson for den studerende 

Marianne Nicolaisen 

 

 


