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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.:  

 

Kommunal:  

Privat:  

Regional: 

(Skemaet tilpasser sig automatisk, når det udfyldes) 

Børne og Unge Center Vejle Fjord 

Solvej 62 b 

7120 Vejle Ø. 

75815522 

 

www.bucvf.dk 

 

 

Selvejende institution med driftsoverenskomst med Vejle kommune. 

 

Institutionsleder: 

Kontaktperson for praktik i pæ-

dagoguddannelsen: 

 

Lone Pedersen 

Birgitte Preuthun 
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Institutionstype/  

foranstaltning 

Antal børn/unge /voksne 

Aldersgruppe  

Antal stuer / afdelinger 

Åbningstid 

(Skemaet tilpasser sig automatisk, når det udfyldes) 

 

Vi har 38 døgnpladser og intern skole med plads til 40 elever både interne og eksterne. 

4-18 år 

På BUCVF er der 5 afdelinger: Kærnehuset, Perlen, Stjernen, Udsigten og Solvejskolen. Der-

udover er der et samværshus. 

Døgnåbent 

Institutionens formål  

jf. lovgrundlag. 

(Skemaet tilpasser sig automatisk, når det udfyldes) 

§ 51 jf. serviceloven 

§ 108 jf. serviceloven 

Karakteristik af brugergrup-

pen: 

Beskrivelse af den / de aktuelle 

børne- / bruger/borgergruppe. 

(Skemaet tilpasser sig automatisk, når det udfyldes) 

Se hjemmeside for yderligere beskrivelse. 

De børn/unge vi har indskrevet, har psykosociale problemstillinger og kan have været udsat 

for overgreb og omsorgssvigt. 

Vi modtager også børn/unge der er diagnosticeret inden for autismespektrumsforstyrrelser.  

Arbejdsmetoder: 

Kort beskrivelse af praktikstedets 

pædagogiske praksis og teoreti-

ske og metodiske grundlag (Ud-

(Skemaet tilpasser sig automatisk, når det udfyldes) 

Den pædagogiske metode bygger på et fælles fagligt fundament, der bl.a. består af et define-

ret menneskesyn og værdigrundlag, forskellige pædagogiske og psykologiske teorier, samt vi-

den om specifikke handicap. Det kædes sammen for at få en sammenhængende forståelse af 
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dybes senere i relation til uddan-

nelsesplanens videns- og færdig-

hedsmål) 

 

det enkelte barn, dets handlinger og udviklingsmuligheder og derudfra målrettes de pædago-

giske handlinger. 

Værdigrundlag: 

Et værdigrundlag ser vi som værende de værdier, man ligger til grund for sit samspil med an-

dre mennesker. Det bygger ovenpå menneskesynet og er påvirket af ens udviklingsforståelse. 

Vores værdier har afgørende betydning for vores afsæt i udviklingsarbejdet og leves i Børne 

og Unge Center Vejle Fjords kultur. 

 Vi vil møde hvert menneske med respekt, uanset hvordan dets kompetencer er. 

 Vi vil møde hvert menneske åbent, nysgerrigt og fordomsfrit 

 Vi vil være oprigtig i kommunikation med børn, forældre og kollegaer med hensynta-

gen til opgaven og de involveredes kompetencer og ressourcer. 

 Vi tror på at hvert menneske har sine grunde til at handle, som de gør. 

 Vi tror på at hvert menneske grundlæggende ønsker konstruktivt at forvalte eget liv og 

indgå i sociale sammenhænge, samt være en del af en samfundsmæssig virkelighed i 

den kultur, de lever i. 

 Vi tror på at forældre ønsker at gøre det bedste, de kan for deres børn og gøre det, de 

kan, ud fra de kompetencer og ressourcer, de har. 

Vi mener grundlæggende at mennesker udvikler sig bedst i et anerkendende og ressourcefo-

kuseret miljø. Derfor arbejder vi bevidst og målrettet med at en sådan kultur leves på Børne 

og Unge Center Vejle Fjord. 

Menneskesyn: 

Et menneskesyn ser vi som værende den måde, hvorpå man grundlæggende betragter og for-

står andre mennesker, deres bevidsthed og handlinger. 

Vores er således 
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 Hvert menneske er noget helt særligt med sin egen historie, sin egen måde at bruge 

sine sanser på og opleve verden. 

 Hvert enkelt menneske har gjort sig sin helt egen erfaringsdannelse ud fra de livsvil-

kår, det har haft og har dermed udviklet sine kompetencer. 

 Hvert menneske er et social væsen, der er afhængig af og bliver påvirket af sit samspil 

med andre mennesker. 

 Hvert enkelt menneske indgår i en samfundsmæssig og kulturel sammenhæng. 

 

Vi arbejder ud fra disse teoretikere: 

•Leontjev og Vigotskij siger at læring sker i sociale samspil i en interaktion mellem individet, 

kulturen og naturen. Udviklingen betragtes som en dialektisk proces, hvor individet både på-

virker og påvirkes. 

•Daniel Sterns udviklingsteori om erfaringsdannelse i samspil med nære omsorgspersoner 

•John Bowlbys tilknytningsteorier 

•Ida Schwarz om personlige og faglige forholdemåder som forudsætning for tilknytning 

•Den systemiske teori 

•Realtions-, anerkende- og kognitiv pædagogik 

•Susan Hart neuropsykologiske teorier 

•Fonnagys teorier om mentaliseringsbaseret udviklingsarbejde 

•Theo Peeters forståelse af gennemgribende udviklingsforstyrrelser 

- Dokumentation af børnenes hverdag, gennem fortællinger og billeder. 
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Det daglige pædagogiske miljø 

Hver døgnafdeling indrettes så hjemligt som muligt og der er en rytme og rutiner, som ligner 

en families. 

Hverdagens fælles aktiviteter tydeliggøres gennem ugeplaner i spisestuen. Nogle aktiviteter er 

faste som eks. rengøring. Andre planlægges ud fra børnenes ideer og andre igen ud fra en 

professionel vurdering af træning i kompetencer og oplevelser. 

Børne og Unge Center Vejle Fjord har en defineret kostpolitik, som danner grundlag for den 

kost der er på stedet. Gennem undervisning, dialog og praksis arbejdes der på implemente-

ring af sunde kostvaner hos børnene og de unge. 

Der lægges stor vægt på fysisk aktivitet flere gange om ugen – og gerne hver dag. 

Der er genkendelige rammer og en forudsigelig hverdagsstruktur på alle afdelinger, således at 

det enkelte barn får muligheder for at udvikle personlighed og færdigheder i samspil med an-

dre. Barnet får mulighed for at orientere sig i det genkendelige og opleve sig selv som hand-

lende og til en vis grad selvregulerende. 

Samtidig bliver der lyttet til det enkelte barn, det tages alvorligt og der vises forståelse ud fra 

den enkeltes livsverden. Barnet har mulighed for indflydelse på eget liv og spejles i følelser og 

handlinger, for derigennem at få mulighed for at opbygge sin indre kerne. 

Den daglige struktur skal være til hjælp for, at barnet kan få styr på sine egne handlinger – 

gennem strukturen sættes barnets forsøg på at mestre egne livsbetingelser i centrum. Inden 

for strukturen lader vi børnene bidrage med deres egen social viden og anerkender den der-

med og giver den mening. Hermed validerer vi den enkeltes forsøg på at mestre verden. 

Ansatte  

(pædagogiske faggrupper, andre 

faggrupper) 

(Skemaet tilpasser sig automatisk, når det udfyldes) 

Pædagoger 

Lærere 



Side 6 af 24 

 

Administrativt personale 

Psykolog 

Socialrådgiver 

Netværkskonsulenter 

Praktisk personale 

Ledelse 

 

Praktikvejlederens kvalifikati-

oner: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pædagogisk grunduddannelse: 

 

PD modul i praktikvejledning: 

 

Diplomuddannelse  

 

Andet/ andre uddannelser: 

 

 

Navne: Trine Sloth, Martin Juhl Jensen, Gitte Pedersen, Danni Pedersen, Morten Schou,  

x 

x 
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Tværprofessionelt samar-

bejde in- og eksternt:  

(Skemaet tilpasser sig automatisk, når det udfyldes) 

Vi samarbejder bredt inden for flere forskellige fagområder: 

- Anbringende kommuner 

- Børne- og ungdomspsyk. 

- Praktiserende læger og speciallæger 

- Eksterne skoler og udd. Inst. 

- Dagbehandlingscentre 

- Politiet 

- Fysioterapeuter o. lign. 

Særlige forhold omkring den 

studerendes ansættelse: 

(Skemaet tilpasser sig automatisk, når det udfyldes) 

Det er som udgangspunkt praktikstedet der vælger hvilken afdeling man er på. 

Arbejdsforhold 

Forventes den studerende at ar-

bejde alene? 

Ved bekræftelse: hvor meget og 

hvordan? 

(Skemaet tilpasser sig automatisk, når det udfyldes) 

Den studerende vil som udgangspunkt ikke arbejde alene. Den studerende vil altid stå på ar-

bejdsplanen sammen med en anden. 

Dog kommer der ofte situationer i den daglige pædagogiske praksis hvor den studerende age-

rer på egen hånd. Samtidig forventes der af den studerende at tage aktiv del i den pædagogi-

ske praksis, efter ’oplæring’ og her være initiativtager på aktiviteter i hverdagen. Arbejdstid vil 

variere alt efter om man kommer i praktik på døgnafdeling eller skole.  

Døgnafdeling er arbejdstid hovedsagligt aften, hver anden weekend og kan være helligdage. 

Der vil kunne forekomme døgnvagter. 

Skolen følger Vejle Kommunes ferieplan.  
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Vi prioriterer at den studerende får mulighed for at være studerende. 

Øvrige oplysninger Det forventes af den studerende deltager i et planlagt informationsmøde, hvor der tages stil-

ling til hvilken afdeling, den studerende tilknyttes. Derudover forventes det at den studerende 

på eget initiativ kommer på forbesøg, efter aftale med vejlederen på den pågældende afde-

ling. Formålet med dette besøgt er at studerende får hilst på vejleder, og bliver vist rundt på 

afdelingen. 

På BUCVF er alle ansatte underlagt tavshedspligt, hvilket også er gældende de studerende 

uanset praktikperiode, derfor skal studerende underskrive et dokument ved praktikkens start. 

BUCVF indhenter straffeattest og børneattest på alle ansatte, også studerende. 

De studerende skal overholde stedets rygepolitik, hvilket betyder at der ikke må ryges i ar-

bejdstiden. 

Det forventes at man orienterer sig i vores personalehåndbog IB, samt læser kapitel 6 ”Sær-

ligt specialiserede døgninstitutioner” fra bogen ”Pædagogik i døgninstitutioner. 

Vi modtager kun studerende i 2. og 3. praktik og den studerende skal være fyldt 25 år.  

Den studerende skal have gyldigt kørekort. 
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Uddannelsesplan for de 4 praktikperioder 

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 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:                    Supplerende: 

 Dagtilbudspædagogik                                                                                                                                   

 

 Skole- og fritidspædagogik                                                                                                   

 

 Social- og specialpædagogik                                                                      

  

  

  

x  
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Praksisfortælling til præsentation af det centrale i jeres pædagogiske arbejde med brugergruppen 

(det er valgfrit, om denne mulighed benyttes, men praksisfortællinger kan være et meget meningsfuldt supplement 

til de øvrige præsentationsformer i praktikbeskrivelsen)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palle har hygget sig med Peter, de har siddet på hver deres værelse og spillet det samme spil. Palle har været nede og 

hyggesnakke med os nede i køkkenet/stuen.  

Palle kommer ned og fortæller at der er en dreng i spillet der taler grimt derinde.  

Vi har en dialog omkring dette efter maden.  

Palle spiser godt med pasta til aftensmaden og han er i rigtig godt humør. Jeg finder ud af via Peter og Palle at spillet er 

for 13 år, og jeg beder Palle om at lukke ned for spillet med det sammen, det gør Palle og han acceptere at han ikke må 

spille det mere, trods det der endelig var et spil Peter og ham kunne spille sammen.  

Palle hygger i stuen og får hurtigt besøg af Julie (5 min) og kravler lidt før op på værelset for at se film.  

Palle skulle lige guides under aftensmaden, for ikke at blande sig i hvordan Lise spiser.  

Vi har en kort "ugesamtale" og Palle synes han har det godt på Perlen. 

Ved aftensmadstid opstår der konflikt ml Peter og Hans, hvor Peter driller Hans ved at stille sig foran, da jeg kommentere 

dette bliver Peter igen utilfreds, og bliver efterfølgende rigtig vred da Hans vælger at sige at det var træls, P flyver hen 

mod Hans men jeg når at gå imellem og siger til P at nu skal det stoppe. Peter vælger at gå og i det han går forbi koge-

øen skubber han gryden m kartofler ned. jeg taler med Peter, om at det bare ikke er ok, Peter er fortsat ret utilfreds og 

vil så ikke sidde og spise mens Hans gør, og vil så have serveret på værelset hvilket der tydeligt bliver forklaret at det 

ikke bliver P får valget mellem at spise med os i fællesskabet i god tone og ellers vente til vi andre var færdige.  

Peter vælger det første men da jeg stiller krav til at han skal tage kartofler på tallerkenen opstår der igen konflikt og P 

rejser sig og skubber til sovseskålen, hvorefter sovsen rammer Claus. Peter kan se at han er gået over stregen og bliver 

meget ked af det/grædende og fortæller C at det ikke var med vilje inden han render på badeværelset.  

Peter siger efter lidt tid oprigtigt undskyld til Claus og efterfølgende undskyld over sin opførsel til drengene.  

Peter og jeg taler efterfølgende om alt dette, og P har svært ved at beskrive hvorfor han bliver så sur. Vi taler om dagen 

og P siger at han ikke ønsker at have sådan en dårlig dag, hvilket jeg godt ved. Men pointerer samtidig at denne opførsel 

på ingen måde er acceptabel og at vi sammen skal finde andre strategier, dette er P helt med på.  

Peter har resten af aftenen holdt sig mest for sig selv, og har ved kontakt med de andre drenge været tilbageholdende og 

har virket til at være lidt flov over dagens forløb 
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Social- og specialpædagogik 

Uddannelsesplan for Modul 9 

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 gennemføre pædagogiske aktiviteter på et etisk forsvarligt grundlag. 

Den studerende kan kommunikere professionelt i relation til målgruppen og kolleger.  

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 sam-

tale, 

kommunikere professionelt, 

etablere og indgå i professio-

nelle relationer til mennesker i 

udsatte positioner, 

Gennem vejledning, p-møder, daglig sparring, behandlingskonfe-

rencer, fælles temadage, fællesmøder. 

Mulighed for at fordybe sig i forhold til enkelte børn/unge 

professionsetik og pædagogi-

ske værdier, 

analysere og vurdere etik, 

magt og ligeværd i sin egen og 

Den studerende har gennem vores fælles faglige fundament mu-

lighed for, at tilegne sig viden om etik, magt og ligeværd i mødet 

med det enkelte menneske og fællesskabet. 
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andres tilgang til det enkelte 

menneske og til fællesskaber, 

Dette gøres via vejledning, supervision og fælles vejledning for 

de studerende. 

 

konflikt- og voldsforebyg-

gelse, konfliktnedtrapning og 

udadreagerende adfærd, 

vurdere konflikter, forebygge 

og håndtere konflikter samt 

evaluere indgreb i konflikt- og 

voldsepisoder, 

Der er mulighed for at lære at være konfliktnedtrappende. I vej-

ledningen vil der tages episoder op fra dagligdagen. Der vil være 

sparring fra kolleger og det tages op til p-møder. 

Der arbejdes ud fra KRAP og mentalisering. 

bevægelsesmæssige, musi-

ske, æstetiske og kreative 

processers betydning i den 

socialpædagogiske praksis 

og 

tilrettelægge, gennemføre og 

evaluere pædagogiske aktivi-

teter inden for udvalgte områ-

der, herunder inddrage børn, 

unge og voksnes kreativitet og 

perspektiv og 

Der er mulighed for at planlægge, udføre og evaluere aktiviteter 

med børnegruppen. Til vores årlige sommerfest skal de stude-

rende lave et projekt. 

Det er ikke aktivitet for aktivitetens skyld, men skal kunne flytte 

noget for gruppen/individet. 

 

 

hjælpemidler og professions-

teknologier i et lærings- og 

udviklingsperspektiv. 

vurdere og anvende hjælpe-

midler og professionsteknolo-

gier i samarbejde med menne-

sker med særlige behov med 

henblik på at understøtte ud-

vikling og læring. 

Der bruges ipads hvor i strukturede kalenderfunktion indgår. 

 

 

Angivelse af relevant lit-

teratur:  

(Skemaet tilpasser sig automatisk, når det udfyldes) 

Relations-, anerkende- og kognitiv pædagogik: 
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’Mentalisering’ af Janne Østergaard,  

’fra interaktion til relation’, 

Artikel om behandlingsarbejdet. 

 

Modulets evaluering. Her 

formuleres hvordan den stu-

derendes læringsudbytte 

evalueres ved 2/3 af praktik-

perioden  

(Skemaet tilpasser sig automatisk, når det udfyldes) 

I løbet af praktikken foregår der i vejledningen, en løbende vurdering af den studerendes indsats 

og udbytte af praktikforløbet. 

Vi vil ved hjælp af den studerendes kompetencemål, og løbende dokumentation og evaluering 

heraf, give en status af hvorvidt den studerende bliver indstillet til eksamen. 

Skriftlig evaluering udformes, 2/3-delsudtalelse og gennemgås på vejledning.  

Der vil være en forventning til den studerende at der arbejdes videre med kompetence- og færdig-

hedsmål efter den skriftlige evaluering. 

Organisering af vejled-

ning: 

a) Hvordan tilrettelægges 

uddannelsesforløbet for den 

enkelte studerende?: 

b) Hvordan og hvornår afhol-

des vejledning? 

(Skemaet tilpasser sig automatisk, når det udfyldes) 

a)Den studerende indgår i normeringen på lige fod med andre ansatte. 

b) Der afholdes vejledning én gang om ugen af ca 1 time, eller hver anden uge á 2 timer. Vejled-

ningen vil som udgangspunkt ligge før eller i forlængelse af det ugentlige personalemøde. 

Den studerende har udarbejdet en dagsorden, og sendt denne til vejleder 2 dage før vejledning. 

Vejleder har til første møde lavet en dagsorden, som indeholder udarbejdelse af samarbejdsaftale, 

forventningsafstemning samt en plan over overordnet indhold ved kommende vejledninger (jour-

nal-gennemgang og litteratur. 

Det forventes at studerende møder velforberedt i forhold til dagsordenen til vejledning. 



Side 14 af 24 

 

c) Hvordan inddrages den 

studerendes dokumentati-

ons- og portfolio-arbejde i 

vejledningsprocessen? 

c) Den studerende skal medbringe et uddrag fra sit portfolio/logbog ved hver vejledning, dette ud-

drag danner grundlag for en snak og videre læring. Herigennem skal den studerende reflektere 

over egen handling og pædagogiske praksis. Den studerende skal skrive referat af vejledning. 

Institutionen som praktik-

sted: 

Er der særlige forventninger 

til den studerendes forud-

sætninger? 

(Skemaet tilpasser sig automatisk, når det udfyldes) 

 

Den studerendes arbejds-

plan: 

(herunder en kort beskri-

velse af hvad den studerende 

kan forvente i forhold til ar-

bejdstid, hvornår arbejdspla-

nen tilgængelig for den stu-

derende osv…) 

(Skemaet tilpasser sig automatisk, når det udfyldes) 

Den studerende indgår i en 6. ugers rulleplan på døgnafdelingerne. 

Den studerendes arbejdstid vil være vekslende, dog vil der forekomme flest aftenvagter. Den stu-

derende vil indgå i afdelingens rulleplan, og må påregne at skulle arbejde hver 2. weekend, samt i 

skoleferier og på helligdage. 

På skolen vil arbejdstiden være 7.45-15.15 (man, ons og torsdag), 7.45-17-15 (tirsdag) og 7.45-

14 (fredag) 

Organisering af kontakt til 

uddannelsesinstitution 

(herunder en kort beskri-

velse af hvordan praktikste-

det forholder sig, hvis der er 

bekymring / problemer i 

praktikforløbet) 

(Skemaet tilpasser sig automatisk, når det udfyldes) 

BUCVF kontakter udd.institution ved eventuelle problemer, som ikke kan løses på praktikstedet. 

Kontakten vil som udgangspunkt foregå igennem mail, ved konfliktfyldte problematikker vil det fo-

regå telefonisk. 
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Social- og specialpædagogik 

Uddannelsesplan for Modul 13 

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 om-

sorgsbehov og perspektiver. 

 Den studerende kan samarbejde med relevante aktører. 

Vidensmål: 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?) 

Den institutionelle, organi-

satorske og ledelsesmæs-

sige rammer for social- og 

specialpædagogiske indsat-

ser 

agere professionelt inden for 

de givne institutionelle, organi-

satoriske og ledelsesmæssige 

rammer, 

Fællesvejledning med forstander og andre ansatte der hver i sær 

underviser indenfor deres område.  

forskellige social- og speci-

alpædagogiske tilgange og 

metoder, 

foretage en faglig vurdering af 

de metoder, som anvendes på 

praktikstedet, 

Den studerende har mulighed for at arbejde med kognitive pæda-

gogiske skemaer, udviklingsprofil som skal danne baggrund for re-

fleksiv dokumentation. 



Side 16 af 24 

 

tilgrænsende fagligheder og 

rammerne for tværprofessi-

onelt samarbejde, 

indgå i tværprofessionelt sam-

arbejde om løsningen af kon-

krete opgaver og/eller pro-

blemstillinger, 

Statusmøder, supervision, overlap, samarbejde med psykolog, be-

handlingskonferencer, samt eksterne samarbejdspartnere såsom 

læge, ergoterapeuter, børnepsyk. 

opgave- og ansvarsforde-

ling mellem målgrupperne, 

professionelle, frivillige og 

pårørende, 

redegøre for egen faglighed, 

opgaver og ansvar i et mange-

facetteret samarbejde, 

Den studerende får indsigt i og mulighed for at se hvordan daglig-

dagen planlægges, samt hvilke roller de enkelte har på institutio-

nen. Den studerende deltager i statusmøder, forankringsmøder 

osv.  

  

forandringsprocesser og in-

novation, 

deltage i udviklingen af den 

pædagogiske praksis gennem 

innovative og eksperimente-

rende tiltag, 

Den studerende deltager på p-møder, behandlingskonferencer, 

tovholdermøder og gennem arbejdet med udviklingsprofil 

didaktiske og pædagogiske 

metoder til udvikling af pæ-

dagogisk praksis, herunder 

dokumentation og evalue-

ring, og 

sætte mål, anvende dokumen-

tations- og evalueringsmeto-

der og udvikle viden gennem 

deltagelse, systematisk erfa-

ringsopsamling og refleksion 

over pædagogisk praksis og 

Det forventes at den studerende anvender didaktiske modeller 

(evt. SMITTE), at der dagligt skrives observationer i dagbogen ud-

fra ”det gode dagbogsnotat” og at der videndeles på p-møder un-

der ”studerendes punkt” 

førstehjælp. udføre grundlæggende første-

hjælp. 

Undervisning på studiedage 

Angivelse af relevant lit-

teratur:  

(Skemaet tilpasser sig automatisk, når det udfyldes) 

Relations-, anerkende- og kognitiv pædagogik: 
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’Mentalisering’ af Janne Østergaard,  

’fra interaktion til relation’, 

Artikel om behandlingsarbejdet. 

 

Modulets evaluering. Her 

formuleres hvordan den 

studerendes læringsudbytte 

evalueres ved 2/3 af prak-

tikperioden  

(Skemaet tilpasser sig automatisk, når det udfyldes) 

I løbet af praktikken foregår der i vejledningen, en løbende vurdering af den studerendes indsats og 

udbytte af praktikforløbet. 

Vi vil ved hjælp af den studerendes kompetencemål, og løbende dokumentation og evaluering 

heraf, give en status af hvorvidt den studerende bliver indstillet til eksamen. 

Skriftlig evaluering udformes, 2/3-delsudtalelse og gennemgås på vejledning.  

Der vil være en forventning til den studerende at der arbejdes videre med kompetence- og færdig-

hedsmål efter den skriftlige evaluering. 

Organisering af vejled-

ning: 

a) Hvordan tilrettelægges 

uddannelsesforløbet for den 

enkelte studerende?: 

b) Hvordan og hvornår af-

holdes vejledning? 

(Skemaet tilpasser sig automatisk, når det udfyldes) 

a)Den studerende indgår i normeringen på lige fod med andre ansatte. 

b) Der afholdes vejledning én gang om ugen af ca 1 time, eller hver anden uge á 2 timer. Vejlednin-

gen vil som udgangspunkt ligge før eller i forlængelse af det ugentlige personalemøde. 

Den studerende har udarbejdet en dagsorden, og sendt denne til vejleder 2 dage før vejledning. 

Vejleder har til første møde lavet en dagsorden, som indeholder udarbejdelse af samarbejdsaftale, 

forventningsafstemning samt en plan over overordnet indhold ved kommende vejledninger (journal-

gennemgang og litteratur. 
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c) Hvordan inddrages den 

studerendes dokumentati-

ons- og portfolio-arbejde i 

vejledningsprocessen? 

Det forventes at studerende møder velforberedt i forhold til dagsordenen til vejledning. 

c) Den studerende skal medbringe et uddrag fra sit portfolio/logbog ved hver vejledning, dette ud-

drag danner grundlag for en snak og videre læring. Herigennem skal den studerende reflektere over 

egen handling og pædagogiske praksis. Den studerende skal skrive referat af vejledning. 

Institutionen som prak-

tiksted: 

Er der særlige forventnin-

ger til den studerendes for-

udsætninger? 

(Skemaet tilpasser sig automatisk, når det udfyldes) 

 

Den studerendes ar-

bejdsplan: 

(herunder en kort beskri-

velse af hvad den stude-

rende kan forvente i forhold 

til arbejdstid, hvornår ar-

bejdsplanen tilgængelig for 

den studerende osv…) 

(Skemaet tilpasser sig automatisk, når det udfyldes) 

Den studerende indgår i en 6. ugers rulleplan på døgnafdelingerne. 

Den studerendes arbejdstid vil være vekslende, dog vil der forekomme flest aftenvagter. Den stude-

rende vil indgå i afdelingens rulleplan, og må påregne at skulle arbejde hver 2. weekend, samt i 

skoleferier og på helligdage. Der kan være døgnvagter. 

På skolen vil arbejdstiden være 7.45-15.15 (man, ons og torsdag), 7.45-17-15 (tirsdag) og 7.45-14 

(fredag) 

Organisering af kontakt 

til uddannelsesinstitu-

tion 

(herunder en kort beskri-

velse af hvordan institutio-

nen forholder sig, hvis der 

(Skemaet tilpasser sig automatisk, når det udfyldes) 

BUCVF kontakter udd.institution ved eventuelle problemer, som ikke kan løses på praktikstedet. 

Kontakten vil som udgangspunkt foregå igennem mail, ved konfliktfyldte problematikker vil det fo-

regå telefonisk. 
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er bekymring / problemer i 

praktikforløbet) 

 

Uddannelsesplan 4. praktikperiode i 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 udviklingsmulighe-

der 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 

samspil, og demonstrere professionsfaglig dømmekraft, 

følgende forholds indflydelse på den valgte 

problemstilling: 

-Kulturelle og sociale. 

-Institutionelle og organisatoriske. 

inddrage organisatoriske og samfundsmæssige forhold i perspektiveringen af den 

valgte problemstilling, 
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-Historiske, samfundsmæssige og internati-

onale, 

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) 

Tidsbegrænsede anbringelser 

Konsulent for familier med børn med udviklingsforstyrrelser 

Søskendeanbringelser 

Konflikthåndtering 

 

Institutionens rammer for empiriindsamling: 

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

(Skemaet tilpasser sig automatisk, når det udfyldes) 
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Der skal indhentes tilladelse fra forældrene til dette. 

Kontaktperson for den studerende 

(Skemaet tilpasser sig automatisk, når det udfyldes) 

Birgitte Preuthun 40647926 bipre@vejle.dk 

 

 

Nedenstående er praktikrelevante paragraffer fra  

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

Praktikuddannelsen 

§ 8. Praktikken tilrettelægges i fire perioder. 

Stk. 2. Første praktik, svarende til 10 ECTS-point, tilrettelægges som ulønnet praktik på 2. semester med 32 arbejdsdage med et 

gennemsnitligt timetal på 6 timer pr. dag og med 3 studiedage på professionshøjskolen 

Stk. 3. Anden og tredje praktik: To specialiseringspraktikperioder, hver svarende til 30 ECTS point, tilrettelægges som lønnet 

praktik med start i henholdsvis 3. og 5. semester på et praktiksted i tilknytning til specialiseringsdelen. De to praktikperioder tilret-

telægges hver over 6 måneder med et gennemsnitligt ugentligt timetal på 32,5 timer. I hver af de to 6-måneders praktikperioder 

indgår 10 studiedage på professionshøjskolen. I forbindelse med tredje praktik gennemføres et uddannelsesforløb på 2 dage med 

førstehjælp varetaget af en formelt anerkendt førstehjælpsinstruktør på professionshøjskolen. 

Stk. 4. Fjerde praktik, svarende til 5 ECTS-point, tilrettelægges som ulønnet praktik på 7. semester i sammenhæng med bache-

lorprojektet på et praktiksted i tilknytning til specialiseringen. Praktikken indeholder den studerendes opsamling af empiri og forde-

les over 16 arbejdsdage med et gennemsnitligt timetal på 6 timer. 

Stk. 5. Studiedagenes formål er at understøtte den studerendes tilegnelse af praktikkens kompetencemål. Uddannelsesinstitutio-

nen tilrettelægger studiedagene med udgangspunkt i de studerendes læring i den konkrete praktik gennem undersøgelse og udvik-

ling af forholdet mellem teori og praksis. De studerendes dokumentation af praktikerfaringer indgår i studiedagene. 

Stk. 6. Den studerende har mødepligt til praktikken, herunder studiedagene. 

Stk. 7. Regler om de fire praktikperioders placering i uddannelsen fastsættes i studieordningen, jf. § 21, stk. 2, nr. 5. 

 

§ 9. Praktikstedet udarbejder en praktikbeskrivelse, der skal indeholde følgende: 

mailto:bipre@vejle.dk
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1) Beskrivelse af praktikstedet, herunder formål, karakteristik af brugergruppe og arbejdsmetoder. 

2) 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. 

Stk. 2. Praktikstedet har ansvaret for, at den studerende modtager praktikvejledning i overensstemmelse med kompetencemå-

lene for praktikperioden. 

Stk. 3. Senest når 2/3 af praktikperioden er forløbet i første, anden og tredje praktikperiode, skal praktikstedet efter møde med 

professionshøjskolen og den studerende udtale sig om, hvordan den studerende kan opfylde kompetencemålene for den pågæl-

dende periode. 

§ 10. Professionshøjskolen forbereder forud for hver praktikperiode de studerende på uddannelsen i praktikken, herunder på stu-

diemetoder, og på periodens kompetencemål. 

Stk. 2. I løbet af praktikperioden modtager den studerende i studiedagene, jf. § 8, stk. 5, undervisning og vejledning af professi-

onshøjskolen. 

Stk. 3. Efter praktikperioden inddrager professionshøjskolen løbende de studerendes erfaringer fra praktikken i undervisningen. 

Endvidere inddrager professionshøjskolen praktikstedets udtalelse om praktikforløbet i den løbende vejledning af den studerende. 

§ 11. Professionshøjskolen kan tillade en studerende at gennemføre praktik i udlandet, når praktikopholdet er et led i et formali-

seret uddannelsessamarbejde mellem professionshøjskolen og en uddannelsesinstitution i udlandet. Aftalen mellem de to uddannel-

sesinstitutioner om modtagelse af studerende i praktik skal være indgået senest 2 måneder før praktikperiodens begyndelse og ud-

arbejdes i overensstemmelse med kompetencemålene for perioden. 

Stk. 2. Kravet om, at praktikken skal være lønnet, jf. § 8, stk. 3, kan fraviges, hvis det udenlandske praktiksted skriftligt erklæ-

rer, at lønnede praktikforhold ikke er sædvane i det pågældende land, og at det i øvrigt ikke er muligt at yde den studerende løn i 

praktikken. 

Stk. 3. I forbindelse med tilladelsen til praktik i udlandet kan professionshøjskolen fravige § 10, stk. 2, når de hensyn, der ligger 

til grund for reglen, tilgodeses på anden måde. 

 

§ 17. Første, anden og tredje praktikperiode afsluttes hver med en prøve, der finder sted på praktikstedet eller professionshøj-

skolen. 

Stk. 2. Første og anden praktikperiode bedømmes med intern bedømmelse af en praktikvejleder fra praktikstedet og en undervi-

ser udpeget af professionshøjskolen. 

Stk. 3. Tredje praktikperiode bedømmes med ekstern bedømmelse af en praktikvejleder fra praktikstedet, en underviser udpeget 

af professionshøjskolen og en censor. 

Stk. 4. De tre praktikperioder bedømmes med »Bestået/Ikke bestået«. 

Stk. 5. Bedømmes en praktikprøve til »Ikke bestået« afholder professionshøjskolen en samtale om det videre forløb med den stu-

derende. Som resultat af samtalen kan den studerende i særlige tilfælde tilbydes at gå praktikperioden om én gang. 
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§ 18. Ved prøverne bedømmes det, i hvilken grad kompetencemålene er opfyldt, jf. bilag 1-7. 

Stk. 2. I vurderingen af, i hvilken grad den studerende har opfyldt kompetencemålene, indgår, at den studerende 

1) kan gøre rede for kendt viden, færdigheder og grundlæggende processer, 

2) kan fremstille sammenhænge og analysere kendte situationer og problemstillinger gennem anvendelse af tilegnet viden og 

færdigheder og på den baggrund handle i pædagogisk praksis og 

3) kan reflektere over og vurdere nye situationer og problemstillinger, som kræver selvstændige vurderinger og alternative må-

der at handle på i pædagogisk praksis. 

Stk. 3. Prøveformerne skal sikre professionskompetencer i forhold til en praksisnær problemstilling. 

Stk. 4. For prøverne gælder i øvrigt reglerne i bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser (eksamens-

bekendtgørelsen). 

 

§ 21. Studieordningens fællesdel skal indeholde regler om følgende: 

1) Afsluttende prøver i fællesdelen ─ grundfaglighedens tre kompetencemål og specialiseringsdelens to obligatoriske kompetence-

mål, herunder prøveform og tilrettelæggelse. 

2) Krav til udformning af professionsbachelorprojektet. 

3) Kriterier for adgang til hver af de tre specialiseringer, jf. § 15. 

Stk. 2. Studieordningens institutionsdel skal indeholde regler om følgende: 

1) Udbud af moduler. 

2) Hvert modul, herunder 

a) indhold, 

b) ECTS-omfang, 

c) læringsmål, 

d) evaluering af den studerendes udbytte af moduler og 

e) kompetencemål, som modulet kvalificerer til, jf. bilag 1-5 og 7. 

3) Minimumsomfang angivet i ECTS-point for adgang til hver af de afsluttende prøver. 

4) Tilrettelæggelse og placering af de fire praktikperioder, herunder af studiedage. 

5) Samspillet mellem praktikken og den øvrige uddannelse. 



Side 24 af 24 

 

6) Tilrettelæggelse af det tværprofessionelle element, jf. § 12. 

7) Tilrettelæggelse af og prøve i professionsbachelorprojektet, herunder fjerde praktikperiode. 

8) Undervisnings- og arbejdsformer. 

9) Deltagelsespligt, herunder mødepligt, og konsekvenser ved manglende opfyldelse af deltagelsespligten og mulighederne for 

afhjælpning. 

10) Muligheden for deltagelse i internationale aktiviteter, herunder studieophold og praktik i udlandet, i internationale udviklings-

projekter og i samarbejde med udenlandske studerende. 

11) Mulighed for talentforløb. 

12) Merit. 

13) Meritpædagoguddannelsen, jf. §§ 25-27. 

14) Overgangsregler. 

Stk. 3. Det skal fremgå af studieordningen, at professionshøjskolen kan dispensere fra de regler i studieordningen, der alene er 

fastsat af institutionen eller institutionerne, når særlige grunde taler derfor. 

 

 

 


