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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: X 

(Skemaet tilpasser sig automatisk, når det udfyldes) 

Egegården 

Nedergårdsvej 10 

8960 Randers 

7847 7941 / 7847 7940 +mobil 20651186 

sua@rm.dk 

www.sua.rm.dk 

Afdelingsleder Søren Thøstesen soethe@rm.dk  

Pia Ludvigsen – Søren Thøstesen 

 

 

 

 

 

Revideret 17.10.16 
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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) Botilbud med plads til 8 beboere 

b) 18 år og op efter 

c) selvstændig afdeling, under SUA Granbakken 

d) Døgninstitution 

Institutionens formål  

jf. lovgrundlag. 

(Skemaet tilpasser sig automatisk, når det udfyldes) 

Egegården er et tilbud under Servicelovens § 108: 

§ 108. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde ophold i boformer, der er egnet til længerevarende 

ophold, til personer, som på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk 

funktionsevne har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller pleje, 

omsorg eller behandling, og som ikke kan få dækket disse behov på anden vis. 

Stk. 2. Personer, som modtager tilbud efter stk. 1, og som ønsker at flytte til en anden 

kommune, har ret til et tilsvarende tilbud i en anden kommune. Det er en forudsætning, at den 

pågældende opfylder betingelserne for at blive optaget i både fraflytningskommunen og 
tilflytningskommunen. 

Stk. 3. Retten til frit valg efter stk. 2 omfatter ret til, at ens ægtefælle, samlever eller 

registrerede partner fortsat kan indgå i husstanden. Hvis en person ønsker, at en ægtefælle, 

samlever eller registreret partner fortsat skal indgå i husstanden, skal det tilbud, der gives efter 

stk. 1, være egnet til to personer. Hvis den pågældende person med handicap eller sindslidelse, 
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jf. stk. 2, dør, har den efterlevende person ret til at blive boende. 

Stk. 4. Social- og indenrigsministeren fastsætter i en bekendtgørelse nærmere regler om 
betingelserne for at få tilbud om boform efter stk. 2. 

Stk. 5. Social- og indenrigsministeren fastsætter i en bekendtgørelse nærmere regler om pligt 

for en region eller en eller flere kommuner til at modtage personer med bopæl på Færøerne og 
personer med bopæl i Grønland i boformer, der er omfattet af stk. 1. 

Stk. 6. Social- og indenrigsministeren fastsætter i en bekendtgørelse regler om særlige 

sikkerhedsforanstaltninger i boformer, der er omfattet af stk. 1, og om pligt for en region eller 

en eller flere kommuner til at modtage personer i de boformer, der er omfattet af stk. 1, når 
disse personer 

1) efter retskendelse skal underkastes mentalundersøgelse, 

2) i henhold til dom eller kendelse skal anbringes i en boform for personer med betydelig 

nedsat psykisk funktionsevne eller undergives tilsyn, herunder med mulighed for administrativ 

anbringelse, eller 

3) som vilkår for tiltalefrafald eller prøveløsladelse skal anbringes i en boform for personer med 

betydelig nedsat psykisk funktionsevne eller undergives tilsyn, herunder med mulighed for 

administrativ anbringelse. 

Karakteristik af 

brugergruppen: 

Beskrivelse af den / de aktuelle 

børne- / bruger/borgergruppe. 

(Skemaet tilpasser sig automatisk, når det udfyldes) 

Mennesker med nedsat mental og psykisk funktionsevne og mennesker med sociale problemer. 

Målgruppen er kendetegnet ved voksne med varig, nedsat psykisk funktionsevne. Disse med 

udviklingshæmning af varierende grad, problematikker med psykosociale og psykiatriske 

vanskeligheder, adfærdsforstyrrelser, problemskabende og ud ad reagerende adfærd, ADHD og 

Prader Willi Syndrom. 

Beboerne betegnes som lettere udviklingshæmmede. 
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Der er på Egegården beboere med dom til tilsyn eller dom til anbringelse på institution. 

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) 

På Egegården har samtlige fastansatte personaler gennemgået KRAP kursus. KRAP står for 

Kognitiv Ressourcefokuseret Anerkendende Pædagogik. Vi udarbejder neuropædagogiske 

udredninger på beboernes ressourcer og begrænsninger og de udredes for reelle 

udviklingsaldre. Vi udarbejder individuelle metodeplaner og laver yderligere udredninger på 

beboerne via VUM (Voksen Udrednings Metode). Disse udredninger danner grundlag for den 

pædagogiske tilgang, kombineret med forskellige kommunikationsteknikker, etiske forståelser 

og vores værdier. 

Det daglige pædagogiske arbejde består i at skabe så trygge rammer som muligt, sådan at 

beboerne har mulighed for at indgå i sociale sammenhænge, får forståelse for egne muligheder 

og begrænsninger, lærer at sige til og fra, øve praktiske færdigheder og afprøve forskellige 

aktiviteter. 

Socialisering og udvikling af selvstændighed er afdelingens kerneydelser og personalet arbejder 

grundlæggende ud fra metodikker der er baseret på udviklingspsykologi, neuropædagogik og 

viden om diagnoser. På Egegården tilstræbes det at den enkelte beboer kommer til at opleve 

succes og nederlag i et nænsomt miljø, hvor personalet har en anerkendende og dialogbaseret 

tilgang funderet på ovenstående/KRAP. 

 

Ansatte  

(pædagogiske faggrupper, andre 

faggrupper) 

(Skemaet tilpasser sig automatisk, når det udfyldes) 

I Botilbuddet er der 9 fastansatte medarbejdere, hvoraf 1 er på merituddannelse. Der er pt. 2 

rotationsmedarbejdere ansat.  

1 afdelingsleder.  
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Der er ansat både faste og løse vikarer. 

Personalegruppen er sammensat af pædagoger og omsorgsmedarbejdere 

Egegården er en del af SUA som tæller 5 leverandører geografisk placeret over hele Region 

Midtjylland. Organisationen huser en administrativ del hvori der stilles konsulenter til rådighed. 

 

Praktikvejlederens 

kvalifikationer: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pædagogisk grunduddannelse: Pædagog 

 

PD modul i praktikvejledning: Ja 

 

Diplomuddannelse: Nej 

 

Andet/ andre uddannelser: Praktikvejlederkursus 2014. 

 

 

Navne: Pia Ludvigsen 

 

x 

x 

 

x 
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Tværprofessionelt samarbejde 

in- og eksternt:  

(Skemaet tilpasser sig automatisk, når det udfyldes) 

Personalet på Egegården har en tværfaglig uddannelse som baggrund – pædagoger og 

omsorgsmedhjælpere hvoraf flere har andre uddannelser bag sig. 

Vores tætteste samarbejde er med Dagsbeskæftigelsen hvoraf flere har 

håndværkeruddannelser. 

Eksternt samarbejder vi med psykologer, Oligofrenipsykiatrien, sygeplejersker, læger, 

fysioterapeuter, kommunale sagsbehandlere, kriminalforsorgen, Statsadvokaturen, 

Retspsykiatrien/psykiatrien og øvrige relevante samarbejdsparter. 

Særlige forhold omkring den 

studerendes ansættelse: 

(Skemaet tilpasser sig automatisk, når det udfyldes) 

Der modtages studerende i 2. - 3.og 4.praktik 

 

Arbejdsforhold 

Forventes den studerende at 

arbejde alene? 

Ved bekræftelse: hvor meget og 

hvordan? 

(Skemaet tilpasser sig automatisk, når det udfyldes) 

Det forventes at den studerende kan arbejde selvstændigt efter en introduktionsperiode på 6 

uger. 

Der er over hele døgnet pædagogisk personale tilstede på matriklen, hvorfor den studerende 

aldrig er alene. Den studerende vil blive skemalagt med rådighedsvagter, hvor vagten er som 

sovende med mulighed for opkald. Der er til denne funktion tilknyttet en vågen nattevagt. 

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

Den studerende skal have kørekort. 

Det forventes at den studerende deltager aktivt ved møder og arrangementer indenfor 
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arbejdstid. 

Forventninger og krav: 

At den studerende er/bliver tydeligt i sprog og handling. 

Opnår viden om Egegårdens mål, midler og metoder, samt formår at arbejde selvstændigt med 

disse i praksis. 

Er aktivt bidragende til de faglige drøftelser og refleksioner. 

Opnår indsigt i den organisatoriske struktur på Egegården/ SUA. 

Bidrager skriftligt ifht. dokumentationskrav om det pædagogiske arbejde. 

Opnår viden om de enkelte beboeres ressourcer, dysfunktioner og medicinering. 

Har interesse for at arbejde med mennesker med psykosociale vanskeligheder. 
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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? 

Egegårdens målgruppe er mennesker med psykosociale vanskeligheder med individuelt tilrettelagte metodeplaner hvori der er 

implementeret differentierende muligheder for udfoldelse indenfor de emneområder der er repræsenteret herunder. 

Vi kan tilbyde opøvende kompetencer på: 

                                                        

1) Kreative udtryksformer via selvstændige handlemuligheder inden for værksted, natur, køkken, it. 

2) Natur og udeliv. Lokalområdet, bålplads, aktivitetsture. 

3) Sundhedsfremme og bevægelse. Multihal, handicaptilbud lokalt og regionalt, salutogenetiske alternativer. 

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 
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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? 

(fx Hvordan arbejder praktikstedet med dette? hvilke 

læringsmuligheder tilbyder praktikstedet den studerende? 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 

anvende viden om sundhed 

og sundhedsfremme i 
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betydning af sunde 

madvaner, måltidskultur, 

hygiejne og indeklima. 

tilrettelæggelsen af det 

pædagogiske arbejde. 

 

 

Angivelse af relevant 

litteratur:  

(Skemaet tilpasser sig automatisk, når det udfyldes) 

 

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) 
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Organisering af kontakt til 

uddannelsesinstitution 

(herunder en kort beskrivelse 

af hvordan institutionen 

forholder sig, hvis der er 

bekymring / problemer i 

praktikforløbet) 

(Skemaet tilpasser sig automatisk, når det udfyldes) 

 

 

 

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 studerende? Og 

hvordan understøtter praktikstedet den studerendes læring 
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indenfor dette?) 

kommunikationsformer og 

relationsdannelse, herunder 

om den professionelle 

samtale, 

kommunikere professionelt, 

etablere og indgå i 

professionelle relationer til 

mennesker i udsatte positioner, 

Den studerende deltager ved ugentlige personalemøder, hvor det 

tilstræbes at den studerende kan modtage sparring eller skabe 

fokus på relevante udviklingsområder for denne. Ligeledes indgår 

den studerende på teammøder hvor der forventes aktiv 

deltagelse. Der er daglige overlap med øvrige medarbejdere, 

morgen, aften og nat. Under alle mødeformer er der mulighed for 

at opsamle, reflektere og evaluere på praksis. 

Konkret læring foregår dels via praksis, men i høj grad teoretisk 

på vejledningstimer og ved individuelt tilrettelagt introforløb i 

hovedorganisationen. 

professionsetik og 

pædagogiske værdier, 

analysere og vurdere etik, 

magt og ligeværd i sin egen og 

andres tilgang til det enkelte 

menneske og til fællesskaber, 

Etik i praksis er et løbende tema på vejledning og i den daglige 

pædagogiske praksis. 

Der arbejdes overordnet ud fra en neuropædagogisk 

forståelsesramme og KRAP i tilgangen til beboere og personale. 

konflikt- og 

voldsforebyggelse, 

konfliktnedtrapning og 

udadreagerende adfærd, 

vurdere konflikter, forebygge 

og håndtere konflikter samt 

evaluere indgreb i konflikt- og 

voldsepisoder, 

Der er udarbejdet konkrete procedurer for fysiske og psykiske 

konflikter, henholdsvis før, under og efter episoder med konflikter 

af belastende karakter. 

Den studerende sættes ind i disse procedurer ved introduktion og 

løbende i praksis. Konflikter er ofte omdrejningspunktet ved 

vejledningstimer, hvor disse gennemgås. 

Alle belastninger og magteanvendelser behandles på 

personalemøde. 

bevægelsesmæssige, tilrettelægge, gennemføre og Den studerende vil løbende modtage vejledning på sine 
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musiske, æstetiske og 

kreative processers betydning 

i den socialpædagogiske 

praksis og 

evaluere pædagogiske 

aktiviteter inden for udvalgte 

områder, herunder inddrage 

børn, unge og voksnes 

kreativitet og perspektiv og 

pædagogiske forløb med inddragelse af relevante teorier og 

omsætte disse til handling med efter følgende evaluering. 

 

 

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. 

Beboerne på Egegården benytter ingen hjælpemidler eller 

teknologiske hjælpemidler hverken fysisk eller kommunikativt. 

Angivelse af relevant 

litteratur:  

(Skemaet tilpasser sig automatisk, når det udfyldes) 

Børns motoriske udvikling – normale og retarderede af Munksgaard. 

Børns udvikling af Arne Poulsen. 

Den gode Praktik – Socialpædagogernes landsforbund  

Den Historiske udvikling – i rehabiliteringen af mennesker med hjerneskade i Danmark. 2.oplag 

2004 – Videnscenter for hjerneskade. 

Den lærende hjerne- hvad hjerneforskningen kan fortælle pædagogikken; Blakemore, Sarah- 

Jayne, Uta Frith. 1. udg., 4.oplag 2012  

Dialog og samarbejde med forældrene – gennemgang af reglerne om tavshedspligt - 

Af socialministeriet. 
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Folk og Fag – træk af pædagogens historie af Ivan Enoksen. 

Fælles værdier i indsatsen for mennesker med en sindslidelse; Sundhedsstyrelsen 2005 

Først føler vi – siden tænker vi af Freltofte/Petersen 

Hans Peter har også en sindslidelse; Løwert, Anette 1.opl. 2007 

Hjerner på begynderstadiet – neuropædagogik; Freltofte, Susanne, Viggo Petersen. 1.udg. 

9.opl. 2010 

KRAP 1 + 2  af Lene Metner 

Medicinhåndbogen 

Mennesket i hjernen – en grundbog i neuropædagogik; Fredens, Kjeld 2.udg, 1.opl. 2012 

” Mor hjælp mig”; Ørsig, Dorthe, 1.udg, 1.oplag 2009 – Videnscenter for hjerneskade 

” Mor husk mig”; Ørsig, Dorthe, 1.udg, 1.oplag 2011 – Videnscenter for hjerneskade 

Prader-Willi Syndrom; 2006, Landsforeningen af Prader-Willi Syndrom 

Praktik i pædagoguddannelsen – uddannelse, opgaver og ansvar. 

Pædagogens praksis af Peter Andersen 

Selvforvaltning – pædagogisk teori og praksis af Esben Jerlang - mangler 

Sig det højt – om pædagogens tavse viden af Lena Stråhle mfl. 

Skriv, tal og bliv hørt – En håndbog i formidling for socialarbejdere 

Udviklingsaldre hos voksne udviklingshæmmede af Susanne Frelltofte 
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Evaluering. Her formuleres 

hvordan den studerendes 

læringsudbytte evalueres ved 

2/3 af praktikperioden  

(Skemaet tilpasser sig automatisk, når det udfyldes) 

Der er løbende fokus på den studerendes personlige udvikling, dennes skriftlighed i arbejdsportfolio 

og indsats i forhold til læring og engagement. 

Dette skriftliggøres og drøftes inden 2/3 dels mødet, så der er klarhed over hvilke områder der 

konkret skal arbejdes med for at nå målene. 

Der tilstræbes overordnet en formativ læring i praksis.  

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) Uddannelsesforløbet tilrettelægges i samarbejde med den studerende og vejlederen ud fra 

praktikkens kompetencemål.  

Den studerende vil overordnet indgå i vagter sammen med vejlederen. Øvrigt personale på 

Egegården varetager ad hoc den studerendes behov for refleksion eller konkret viden om 

Egegårdens kultur og beboerne. 

b) Der afsættes 1/½ - 2 timers vejledning med ca 10 dages mellemrum. Vejledningen planlægges 

sammen med den studerende og ligger primært efter personalemøde eller før en aftenvagt. Såfremt 

den studerende har behov for vejledning oftere kan dette imødekommes efter aftale. 

c) Den studerende afleverer 2 dage før en vejledning en udfyldt standarddagsorden og sender den 

på mail til vejlederen. Den studerende modtager herefter evt. rettelser på dagsordenen eller 

anvises hensigtsmæssigt orienteret mod målene. 

Det er et krav at der ved hver vejledning skrives referat og løbende tages noter af henholdsvis 

vejleder og studerende. Den studerende medbringer enten PC eller dagbog til vejledningen. 

Arbejdsportfolioén er central ved vejledningen. Der vil være krav til den studerende om skriftlighed 

til de fleste vejledninger. 
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Institutionen som 

praktiksted: 

Er der særlige forventninger 

til den studerendes 

forudsætninger? 

(Skemaet tilpasser sig automatisk, når det udfyldes) 

Det forventes at den studerende er i besiddelse af en vis grad af psykisk robusthed. Det betyder at 

der er potentiale for læring, men at den studerende kender eller lærer om sine egne grænser og 

normer – er i stand til at italesætte disse og dermed kan handle professionelt. 

Egegården er beboernes hjem og derfor forventes det at den studerende har forståelse for at udvise 

rettidig omhu og ydmyghed og kan/bliver i stand til at kunne handle ud fra et etisk perspektiv i sin 

daglige praksis. 

Den studerendes 

arbejdsplan: 

 

(Skemaet tilpasser sig automatisk, når det udfyldes) 

Arbejdsplanen tilrettelægges af afdelingslederen. 

Der planlægges vagter for 6 uger ad gangen. Vagterne ligger som udgangspunkt fra kl. 1500 til kl. 

22/23 eller rådighedsvagt, fra 1500 til næste dag uden efterfølgende vagt. 

Onsdage er der i lige uger teammøde kl 1000 og efterfølgende personalemøde kl. 1300 til kl. 1530. 

Onsdage i lige uger følger der en aftenvagt efter personalemøde. 

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) 

Det er vejlederens ansvar at vurdere den studerendes evner som professionel pædagog. 

Opstår der tvivl om dette retter vejlederen henvendelse til Egegårdens leder for en drøftelse af en 

eventuel bekymring, hvorefter vejlederen tager kontakt til uddannelsesinstitutionen og aftaler 

hvorledes det videre forløb kan afvikles. 

 

Uddannelsesplan 3. praktik - Social- og specialpædagogik 
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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 studerende? Og 

hvordan understøtter praktikstedet den studerendes læring indenfor 

dette?) 

Den institutionelle, 

organisatoriske og 

ledelsesmæssige rammer 

for social- og 

specialpædagogiske 

indsatser 

agere professionelt inden for 

de givne institutionelle, 

organisatoriske og 

ledelsesmæssige rammer, 

Den studerende deltager ved ugentlige personalemøder, hvor det 

tilstræbes at den studerende kan modtage sparring eller skabe 

fokus på relevante udviklingsområder for denne. Ligeledes indgår 

den studerende på teammøder hvor der forventes aktiv deltagelse. 

Der er daglige overlap med øvrige medarbejdere, morgen, aften og 

nat. Under alle mødeformer er der mulighed for at opsamle, 

reflektere og evaluere på praksis. 

Konkret læring foregår dels via praksis, men i høj grad teoretisk på 

vejledningstimer og ved individuelt tilrettelagt introforløb i 

hovedorganisationen. 

forskellige social- og 

specialpædagogiske tilgange 

og metoder, 

foretage en faglig vurdering af 

de metoder, som anvendes på 

praktikstedet, 

Vejledningen understøtter den studerendes færdigheder i at 

vurdere både egen og andres metoder i praksis. 
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tilgrænsende fagligheder og 

rammerne for 

tværprofessionelt 

samarbejde, 

indgå i tværprofessionelt 

samarbejde om løsningen af 

konkrete opgaver og/eller 

problemstillinger, 

Den studerende indgår i personalestaben som en ligeværdig kollega 

og det forventes at den studerende deltager i løsningen af 

opgaverne omkring beboerne. Den studerende skal ikke stå alene 

men udgør en del af en helhed i personalegruppen. 

opgave- og ansvarsfordeling 

mellem målgrupperne, 

professionelle, frivillige og 

pårørende, 

redegøre for egen faglighed, 

opgaver og ansvar i et 

mangefacetteret samarbejde, 

Den studerende vil løbende få mulighed for at redegøre for sin 

faglighed via skriftlige formidlinger, arbejdets komplekse udtryk og 

vilkår hvorfor der er krav om deltagelse i intern reflektionsgruppe. 

forandringsprocesser og 

innovation, 

deltage i udviklingen af den 

pædagogiske praksis gennem 

innovative og 

eksperimenterende tiltag, 

Den studerende forventes at tage aktiv del i udvikingen af den 

pædagogisk praksis på Egegården ved at udforme et selvstændigt 

forløb for en borger. Forløbet tilrettelægges i samarbejde med 

vejleder og det øvrige personale.  

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 er tilknyttet fast team omkring 4 beboere og det 

forventes at den studerende er i stand til at løse konkrete opgaver 

både skriftligt, intellektuelt og praktisk. 

førstehjælp. udføre grundlæggende 

førstehjælp. 

 

Angivelse af relevant 

litteratur:  

Børns motoriske udvikling – normale og retarderede af Munksgaard. 

Børns udvikling af Arne Poulsen. 
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Den gode Praktik – Socialpædagogernes landsforbund  

Den Historiske udvikling – i rehabiliteringen af mennesker med hjerneskade i Danmark. 2.oplag 

2004 – Videnscenter for hjerneskade. 

Den lærende hjerne- hvad hjerneforskningen kan fortælle pædagogikken; Blakemore, Sarah Jayne, 

Uta Frith. 1. udg., 4.oplag 2012  

Dialog og samarbejde med forældrene – gennemgang af reglerne om tavshedspligt - 

Af socialministeriet. 

Folk og Fag – træk af pædagogens historie af Ivan Enoksen. 

Fælles værdier i indsatsen for mennesker med en sindslidelse; Sundhedsstyrelsen 2005 

Først føler vi – siden tænker vi af Freltofte/Petersen 

Hans Peter har også en sindslidelse; Løwert, Anette 1.opl. 2007 

Hjerner på begynderstadiet – neuropædagogik; Freltofte, Susanne, Viggo Petersen. 1.udg. 9.opl. 

2010 

KRAP 1 + 2  af Lene Metner 

Medicinhåndbogen 

Mennesket i hjernen – en grundbog i neuropædagogik; Fredens, Kjeld 2.udg, 1.opl. 2012 

” Mor hjælp mig”; Ørsig, Dorthe, 1.udg, 1.oplag 2009 – Videnscenter for hjerneskade 

” Mor husk mig”; Ørsig, Dorthe, 1.udg, 1.oplag 2011 – Videnscenter for hjerneskade 

Prader-Willi Syndrom; 2006, Landsforeningen af Prader-Willi Syndrom 

Praktik i pædagoguddannelsen – uddannelse, opgaver og ansvar. 
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Pædagogens praksis af Peter Andersen 

Selvforvaltning – pædagogisk teori og praksis af Esben Jerlang - mangler 

Sig det højt – om pædagogens tavse viden af Lena Stråhle mfl. 

Skriv, tal og bliv hørt – En håndbog i formidling for socialarbejdere 

Udviklingsaldre hos voksne udviklingshæmmede af Susanne Freltofte 

Evaluering. Her formuleres 

hvordan den studerendes 

læringsudbytte evalueres 

ved 2/3 af praktikperioden  

Der er løbende fokus på den studerendes personlige udvikling, dennes skriftlighed i arbejdsportfolio 

og indsats i forhold til læring og engagement. 

Dette skriftliggøres og drøftes inden 2/3 dels mødet, så der er klarhed over hvilke områder der 

konkret skal arbejdes med for at nå målene. 

Der tilstræbes overordnet en formativ læring i praksis. Der er løbende fokus på den studerendes 

personlige udvikling, dennes skriftlighed i arbejdsportfolio og indsats i forhold til læring og 

engagement. 

Dette skriftliggøres og drøftes inden 2/3 dels mødet, så der er klarhed over hvilke områder der 

konkret skal arbejdes med for at nå målene. 

Der tilstræbes overordnet en formativ læring i praksis. 

Organisering af 

vejledning: 

a) Hvordan tilrettelægges 

uddannelsesforløbet for den 

enkelte studerende?: 

b) Hvordan og hvornår 

a) Uddannelsesforløbet tilrettelægges i samarbejde med den studerende og vejlederen ud fra 

praktikkens kompetencemål.  

Den studerende vil overordnet indgå i vagter sammen med vejlederen. Øvrigt personale på 

Egegården varetager ad hoc den studerendes behov for refleksion eller konkret viden om Egegårdens 

kultur og beboerne. 

b) Der afsættes 1/½ - 2 timers vejledning med ca 10 dages mellemrum. Vejledningen planlægges 

sammen med den studerende og ligger primært efter personalemøde eller før en aftenvagt. Såfremt 
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afholdes vejledning? 

c) Hvordan inddrages den 

studerendes portfolio i 

vejledningsprocessen? 

den studerende har behov for vejledning oftere kan dette imødekommes efter aftale. 

c) Den studerende afleverer 2 dage før en vejledning en udfyldt standarddagsorden og sender den på 

mail til vejlederen. Den studerende modtager herefter evt. rettelser på dagsordenen eller anvises 

hensigtsmæssigt orienteret mod målene. 

Det er et krav at der ved hver vejledning skrives referat og løbende tages noter af henholdsvis 

vejleder og studerende. Den studerende medbringer enten PC eller dagbog til vejledningen. 

Arbejdsportfolioén er central ved vejledningen. Der vil være krav til den studerende om skriftlighed til 

de fleste vejledninger. 

Institutionen som 

praktiksted: 

Er der særlige forventninger 

til den studerendes 

forudsætninger? 

Det forventes at den studerende er i besiddelse af en vis grad af psykisk robusthed. Det betyder at 

der er potentiale for læring, men at den studerende kender eller lærer om sine egne grænser og 

normer – er i stand til at italesætte disse og dermed kan handle professionelt. 

Egegården er beboernes hjem og derfor forventes det at den studerende har forståelse for at udvise 

rettidig omhu og ydmyghed og kan/bliver i stand til at kunne handle ud fra et etisk perspektiv i sin 

daglige praksis. 

Den studerendes 

arbejdsplan: 

 

Arbejdsplanen tilrettelægges af afdelingslederen. 

Der planlægges vagter for 6 uger ad gangen. Vagterne ligger som udgangspunkt fra kl. 1500 til kl. 

22/23 eller rådighedsvagt, fra 1500 til næste dag uden efterfølgende vagt. 

Onsdage er der i lige uger teammøde kl 1000 og efterfølgende personalemøde kl. 1300 til kl. 1530. 

Onsdage i lige uger følger der en aftenvagt efter personalemøde. 

Organisering af kontakt 

til uddannelsesinstitution 

(herunder en kort 

beskrivelse af hvordan 

Det er vejlederens ansvar at vurdere den studerendes evner som professionel pædagog. 

Opstår der tvivl om dette retter vejlederen henvendelse til Egegårdens leder for en drøftelse af en 

eventuel bekymring, hvorefter vejlederen tager kontakt til uddannelsesinstitutionen og aftaler 
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praktikstedet forholder sig, 

hvis der er bekymring / 

problemer i praktikforløbet) 

hvorledes det videre forløb kan afvikles. 

 

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 

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: 

inddrage organisatoriske og samfundsmæssige forhold i perspektiveringen af den 
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-Kulturelle og sociale. 

-Institutionelle og organisatoriske. 

-Historiske, samfundsmæssige og 

internationale, 

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: 

(Skemaet tilpasser sig automatisk, når det udfyldes) 

 

 

Institutionens rammer for empiriindsamling: 

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

(Skemaet tilpasser sig automatisk, når det udfyldes) 

Der skal til enhver tid indhentes skriftlig samtykkeerklæring fra beboerne ved inddragelse af fotografering og videooptagelse af 

disse. Lovgrundlaget skal overholdes for efterfølgende anvendelse og destruering af materiale. 
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Kontaktperson for den studerende 

(Skemaet tilpasser sig automatisk, når det udfyldes) 

Pia Ludvigsen 

 

 


