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PRAKTIKBESKRIVELSE 

 
Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: 

A. Beskrivelse af praktikstedet 
B. Uddannelsesplan for første praktikperiode  

a) Pædagogens praksis 
C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode 

a) Specialiseringsmuligheder for Dagtilbudspædagogik 
b) Specialiseringsmuligheder for Skole- og fritidspædagogik 
c) Specialiseringsmuligheder for Social- og specialpædagogik 

 
Praktikstedet udfylder de hvide felter. Findes de efterspurgte oplysninger på praktikstedets hjemmeside, er det tilstrækkeligt at henvise til 
hjemmesiden. 
Under de enkelte praktikperioder udfyldes de relevante praktikperioder med beskrivelser af, hvordan man på praktikstedet arbejder med 
de angivne videns-og færdighedsmål.(De specialiseringsområder, som institutionen ikke tilbyder, kan slettes).  
 

A. Beskrivelse af praktikstedet 
  

Institutionens navn: Stengårdens Byggelegeplads 

Adresse: Stengårdsplads 6b, 3650 Ølstykke 

Tlf.: 7259 9751 eller 72599754 

E-mailadresse: Byggelegepladsenstengarden@egekom.dk  

mailto:Byggelegepladsenstengarden@egekom.dk
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Hjemmesideadresse: www.klubegedal.dk 

Åbningstider: Skoledage: FK 13-18, UK 18-21.30.  Ferie: FK 8.00-16.00, UK lukket. 

Specialiseringsmuligheder på praktikstedet:  
For hurtigt overblik - sæt kryds ved de 
specialiseringsmuligheder, der er på praktikstedet. De 3 
farver går igen nede i skabelonen nedenfor rettet mod de 
tre forskellige specialiseringsområder. 

Dagtilbudspædagogik (Sæt kryds i det/de relevante 
felter) 

 

Skole- og fritidspædagogik (Sæt kryds i det/de relevante 
felter) 

X 

Social- og specialpædagogik (Sæt kryds i det/de 
relevante felter) 

 
 

Praktikstedets formål - jævnfør lovgrundlag: Dagtilbudsloven / Sociallovgivningen / Folkeskolereformen  

Beskrivelse af brugergruppen: Fra 4.kl. til 18 år, 3.kl. starter i april. 

Antal børn/unge/voksne: FK: 200 børn        UK: 25 unge  

Aldersgruppe: 4. klasse  –  18 år. (3. klasse starter d. 1/4).  

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

I fritidsklubben arbejder vi ud fra en anerkendende tilgang til barnet. Vi 
ønsker at børnene føler og oplever at de bliver set, hørt og taget seriøst,  -
at den undersøgende samtale er med til at give dem læring og erkendelse.  
Vi arbejder ud fra relations og ressourceorienteret pædagogik via ICDP 
som kommunens tiltag.  
Vi skaber rum i fritidsklubben for udvikling og har respekt for børnenes 
fritid, hvorfor børnenes idéer og spontane indfald ofte præger 
dagligdagen. Vi lægger fokus på nærvær, fællesskaber og masser af 
positive oplevelser gennem aktiviteter og arrangementer. 
 

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

Hovedhuset: Café, kreativt værksted, multiværksted, PC-rum m.m.  
Udendørs: Multibane, trampolin, beach-volleybane, dyrehold, bålplads, 
sal til sport og leg m.m. 
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Ansatte  
(Antal og faggrupper – pædagogisk faggruppe og andre 
faggrupper) 

2 (pædagoger)uddannede, 6 (medhjælpere)uuddannede og 1 
leder. 

Dato for sidste revidering: 02.04.2017 

 
 
 

B. Uddannelsesplan 

 

Uddannelsesplan for 1. praktikperiode - Pædagogens praksis 
Pædagogisk Grundfaglighed - Pædagogens praksis – 1. praktikperiode. 
Området retter sig mod deltagelse i pædagogisk praksis indenfor det pædagogiske arbejdsområde. 

Kompetencemål: De studerende kan begrunde, tilrettelægge, gennemføre og evaluere pædagogiske aktiviteter gennem deltagelse i 
pædagogisk praksis på praktikstedet, herunder vurdere egne læreprocesser i praksis. 
  

Vidensmål: Den 
studerende har viden om 
……. 

Færdighedsmål: Den 
studerende kan …….. 

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

Anbefalet litteratur 

praktikstedets målgrupper 
samt praktikstedets 
pædagogiske og 
samfundsmæssige opgaver, 

anvende viden om 
praktikstedets 
samfundsmæssige 
opgaver i tilrettelæggelsen af 
det pædagogiske arbejde, 

Den studerende får viden om 
fritidsklubben, samt opbygger 
relationer til børnene gennem aktiv 
deltagelse i den daglige praksis.  
Relevant information kan også 
søges på institutionens hjemmeside.  
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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, 

Den studerende har mulighed for 
efter eget ønske at gennemføre en 
aktivitet.  
 
Til den ugentlige vejledning er der 
mulighed for at diskutere de  
didaktiske overvejelser for det 
pædagogiske arbejde. Samt til det 
ugentlige personalemøde kan 
aktiviteten præsenteres og drøftes 
med de øvrige medarbejdere.  

 

 

Evaluerings-, 
undersøgelses- og 
dokumentationsformer,  

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

Den studerende dokumenterer 
løbende og evaluerer egen 
deltagelse i den pædagogiske 
praksis enten via portfolio, 
praksisbeskrivelser, snaplog m.m., 
som vejledningen kan tage 
udgangspunkt i.  

Den studerende har sit eget punkt 
på dagsordenen til vores 
personalemøder, hvor der gives tid 
til faglig undren og sparring med 
kollegaer.   

 

såvel den 
sundhedsmæssige som den 
dannelsesmæssige 
betydning af sunde 
madvaner, måltidskultur, 

anvende viden om sundhed og 
sundhedsfremme i 
tilrettelæggelsen af det 
pædagogiske arbejde. 

Vi arbejder ud fra Klub Egedals 
sundhedspolitik.  
Målet er at vores medlemmer har 
mulighed for at træffe sunde valg, 
at medlemmerne opnår en viden 
om vigtigheden af sund kost, daglig 
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hygiejne og indeklima. motion og god hygiejne, at 
medlemmerne støttes i at udvikle 
gode og sunde vaner, samt at skabe 
rum for fysiske aktiviteter i 
hverdagen. Den studerende vil være 
aktivt deltagende i dette arbejde i 
praksis.   
 

 

Praktikvejledning i 1. praktikperiode  
 

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

Portfolioen benyttes i den ugentlige vejledning, hvor praktikkens videns- og færdighedsmål gennemgås. Undringer og udfordringer 
belyses med portfolioen som udgangspunkt. 
 
 
 

 

 

 

 
Rev. 02.04 2017 

Den studerendes plan for arbejdet med praktikkens kompetencemål. 
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Praktiksteds navn: Stengårdens byggelegeplads 
Vejleders navn:  
Underviser navn:   

2. praktikperiode – Skole- og fritidspædagogik 

Kompetenceområde: Udviklings- og læringsrum – 2. praktikperiode. 
Pædagoger med denne specialisering har særlige kompetencer til at arbejde inden for den del af det pædagogiske arbejdsområde, der 
retter sig mod børn og unge i 6-18 års alderen. De har i særlig grad viden om børns og unges udvikling, læring samt didaktik og dannelse. 
Pædagogen har kompetencer til at indgå i skolens samlede aktivitetsområde, herunder i undervisningen samt i det fritidspædagogiske 
område. 

Kompetenceområdet retter sig mod pædagogisk arbejde i forskellige udviklings- og læringsrum dvs. skole- og fritidsinstitutioner, 
herunder tilrettelæggelse og gennemførelse af og kommunikation om pædagogiske aktiviteter i pædagogisk praksis. 

Kompetencemål: Den studerende kan skabe sammenhænge mellem forskellige udviklings- og læringsrum og varetage pædagogiske og 
didaktiske opgaver i fritidstilbud og skole samt indgå i professionel kommunikation herom. 

Praktikkens vidensmål:  

Den studerende har viden 
om ……. 

Praktikkens færdighedsmål:  
Den studerende kan …….. 

 Hvordan arbejder praktikstedet 
med det? Og hvordan understøtter 
praktikstedet den studerendes 
læring indenfor dette? 
 (kopieret fra praktikstedets 
uddannelsesplan) 
 

Konkretiseringer i relation til den 
studerende: 
 
 

professionsfaglig 
kommunikation, 
argumentation og 
samarbejde 

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

Hver medarbejder varetager et 
ansvarsområde på fritidsklubben, og 
institutionen samarbejder med tre 
skoler i distriktet.  
I institutionen er der mulighed for 
at spare på tværs af områder med 
kollegaer.  Alle møder ind før 
børnene kommer, her er der 
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mulighed for at samle op på evt. 
emner. Der er samtidig et ugentligt 
overlap samt personalemøde, hvor 
der gives tid til faglig undren, 
sparring og refleksion med 
kollegaer.   
Som studerende deltager man 
aktivt på møder og på flere områder 
i fritidsklubben. Ved 
personalemøder har den 
studerende et punkt på 
dagsordenen. 
 
I skolerne deltager medarbejderne i 
teammøder, tavlemøde og andre 
relevante møder.   

ledelse af udviklings- og 
læringsrum, herunder om 
klasserumsledelse, 

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

Vi tager udgangspunkt i det enkelte 
barns ressourcer og personlighed, vi 
skaber rum for udvikling og har 
respekt for, at det er børnenes 
fritid, hvorfor børnenes idéer og 
spontane indfald ofte præger 
dagligdagen. 
Som studerende deltager man i 
diverse aktiviteter med mulighed 
for udvikling og læring.  

 

didaktik og metodik knyttet 
til læring,, 

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

Til den ugentlige vejledning er der 
mulighed for at diskutere de  
didaktiske overvejelser for det 
pædagogiske arbejde.  
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På personalemøder kan den 
studerende præsenterer sin 
aktivitet for, samt sparrer med, 
kollegaer.  

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

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

I fritidsklubben har børnene 
mulighed for at deltage i, eller selv 
arrangere, aktiviteter.  

Institutionens rammer tilbyder den 
studerende forskellige 
udgangspunkter/områder hvorudfra 
den studerende kan planlægge og 
fordybe sig i aktiviteter med 
børnene.    

 

omsorg, 
sundhedsfremmende 
og forebyggende arbejde 

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

Vi arbejder udfra Klub Egedals 
fælles værdigrundlag; Frihed til 
fritid, dialog, anerkendelse og 
trivsel, samt sundhedspolitik.  
Målet er at vores medlemmerne har 
mulighed for at træffe sunde valg, 
opnår en viden om vigtigheden af 
sund kost, daglig motion og god 
hygiejne, at medlemmerne støttes i 
at udvikle gode og sunde vaner, 
samt at skabe rum for fysiske 
aktiviteter i institutionen.  Den 
studerende har mulighed for,  at 
deltage i og igangsætte aktiviteter.    

 
 
 

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

tilrettelægge differentierede 
pædagogiske aktiviteter 
gennem analyse af børn og 

Der bliver tilrettelagt aktiviteter 
udfra børnenes interesser. Der 
stræbes efter at inddrage børnene i 

 

Den studerende får viden om, og 
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behov unges forudsætninger og 
udviklingsmuligheder 

en del af beslutningerne. Den 
studerende får viden om, og 
opbygger relationer til børnene 
gennem aktiv deltagelse i den 
daglige praksis.  

opbygger relationer til børnene 
gennem aktiv deltagelse i den 
daglige praksis.  
 

Som studerende deltager man i, og 
er selv igangsætter af diverse 
aktiviteter med mulighed for 
udvikling og læring.  

Førstehjælp 
(undervisning varetages af 
UCC) 

Udføre grundlæggende 
førstehjælp 

  

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

Portfolioen benyttes i den ugentlige vejledning, hvor praktikkens videns- og færdighedsmål gennemgås. Undringer og udfordringer 
belyses med portfolioen som udgangspunkt. 
 
 

Udtalelse på baggrund af drøftelserne på 2/3 mødet. Udtalelsen indgår som en del af prøvegrundlaget:  

 
 
 
Dato og navn:   /      
Praktikvejleder:  

 
Den studerendes plan for arbejdet med 2.praktiks kompetencemål og udtalelsen mailes til henholdsvis studerende og underviser senest 1 
uge efter afholdt møde. 
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Rev. 02.04 2017 

Den studerende uploader plan for arbejdet med 2. praktiks kompetencemål og udtalelsen i sin portfolio. 
 
 

  C. Uddannelsesplan for specialiseringen: Skole- og fritidspædagogik – 3. praktikperiode 

Kompetenceområde: Samarbejde og udvikling – 3. praktikperiode. 
Området retter sig mod tværprofessionelt samarbejde og det lovgivningsmæssige og organisatoriske grundlag for pædagogens ansvar og 
opgaver. 

Kompetencemål: Den studerende kan arbejde tværprofessionelt med udvikling af skole- og fritidspædagogik, så børn og unges trivsel, 
udvikling og læring fremmes. 

Vidensmål.  
Den studerende har viden om … 

Færdighedsmål:  
Den studerende kan … 

Hvordan arbejder praktikstedet med det? Og hvordan 
understøtter praktikstedet den studerendes læring indenfor 
dette?   

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

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

Hver medarbejder varetager et ansvarsområde på fritidsklubben, 
og institutionen samarbejder med tre skoler i distriktet.  
Flere medarbejdere er tilknyttet en af disse skoler, hvor 
vedkommende har sin daglige gang. På skolen samarbejdes der 
på tværs af professioner. Her tager arbejdet udgangspunkt i 
Folkeskolereformen. Der er et stærkt forældresamarbejde på 
institutionen, og forældrerådet er inddraget i dagligdagen. Den 
studerende vil være deltagende i daglige praksis.  
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tværprofessionelt samarbejde 
med lærere og andre 
faggrupper, herunder 
teamsamarbejde og 
kollaborative fællesskaber, 

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

På skolen deltager medarbejderne i fagtimer, UUV-timer og 
teammøder, og har herudover forberedelsestid. 
Skolepædagogernes arbejde tager udgangspunkt i deres 
pædagogiske faglighed og de understøtter den fagfaglige 
undervisning.  Den studerende vil være deltagende i daglige 
praksis.  
 

praktikstedets organisation i 
forhold til tværprofessionelt 
samarbejde, 

indgå i samt analysere og vurdere 
praktikstedets tværprofessionelle 
samarbejdspraksis, 

Ud over skolen samarbejder fritidsklubben med kommunen og 
familieafdelingen, her deltager man på tværs af professioner i 
relevante møder inden for skole- og fritidsområdet. 
Medarbejderne deltager i netværksmøder, børne- og 
ungemøder, mm. Det forventes derfor at institutionens 
medarbejdere er i stand til at udarbejde underretninger og 
pædagogiske observationer.  

forandringsprocesser og 
innovation, 

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

Fritidsklubben er et mødested og et læringsrum for børn og 
unges udvikling, læring og trivsel. 
Vores medlemmer har medbestemmelse og involveres i tilbud på 
forskellig vis. Den studerende har mulighed for at deltage og 
byde ind med aktiviteter i den daglige praksis, og gennem aktiv 
deltagelse på personalemøder.  

didaktiske og pædagogiske 
metoder til udvikling af 
pædagogisk praksis, herunder 
dokumentation og evaluering,  

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

Til den ugentlige vejledning er der mulighed for at diskutere og 
reflektere over de  didaktiske overvejelser for det pædagogiske 
arbejde i samarbejde med praktikvejleder.  

På personalemøder kan den studerende præsenterer sin aktivitet 
for, samt sparrer med, kollegaer. 
 

førstehjælp. ( undervisning 
varetages af UCC ) 

udføre grundlæggende førstehjælp  
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Praktikvejledning i 3. praktik 
 

Anbefalet litteratur i 3. praktik: 

 
 

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

Portfolioen benyttes i den ugentlige vejledning, hvor praktikkens videns- og færdighedsmål gennemgås. Undringer og udfordringer belyses 
med portfolioen som udgangspunkt. 
 


