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PRAKTIKBESKRIVELSE 

Skole- og fritidspædagogik anden og tredje praktikperiode 
2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014 

 
Praktikbeskrivelsen består af 2 hoveddele: 

A. Beskrivelse af praktikstedet 

B. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode. Specialiseringsmuligheder for Skole- og fritidspædagogik, herunder 

studerendes læringsmål og praktikvejleders 2/3 udtalelse 

 

Vejledning til udfyldelse af denne praktikbeskrivelse med uddannelsesplan. Praktikinstitutionen udfylder de hvide felter med oplysninger om institutionen.  

Under de enkelte praktikperioder udfyldes de relevante perioder med beskrivelser af hvordan man arbejder i institutionen med de respektive videns-og færdighedsmål. 

Den studerende udarbejder læringsmål for den pågældende praktikperiode i skabelonen under uddannelsesplanen. Den studerendes læringsmål beskriver, hvordan 

han/hun konkret vil arbejde med periodens videns- og færdighedsmål i løbet af praktikken. (Man kan skille den studerendes læringsmål ud i et særskilt dokument).  

Praktikvejleder udfylder 2/3 udtalelsen efter 2/3 mødet. Der er skabelon hertil under den studerendes læringsmål. Praktikbeskrivelsen inddrager således både 

praktikstedets uddannelsesplan og den studerendes læringsmål samt praktikstedets 2/3 udtalelse. (2/3 udtalelsen kan adskilles fra praktikbeskrivelsen, når den 

videregives til professionshøjskolen). 

 

A. Beskrivelse af praktikstedet 
  
Institutionens navn: Klostermarken Skole 
Adresse: Klosterbanken 19 
Tlf.: 58573560 
E-mailadresse: klostermarken@slagelse.dk 
Hjemmesideadresse: klostermark.slagelse.dk 
Åbningstider: 7-16  
Institutionsleder: Jens H. Løhndorf 

mailto:klostermarken@slagelse.dk
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Specialiseringsmuligheder på praktikstedet: 

For hurtigt overblik, sæt kryds ved de specialiseringsmuligheder, der 
er på praktikstedet. 

Dagtilbudspædagogik   

Skole- og fritidspædagogik  

Social- og specialpædagogik x 

Fysiske rammer, ude og inde: 

Faciliteter (herunder faciliteter i lokalområdet). 
Bygningerne indeholdt tidligere Slagelse Børne og Ungecenter ”Akutten”, 
hvilket betyder at hverken bygningen eller omgivelserne ligner en skole. Alle 
lokaler i den gamle bygning bruges til undervisning, mødeaktivitet, 
forberedelse og administration. 
 
Vi benytter hallen ovre på Søndermarksskolen, når vi har idræt og benytter 
diverse faciliteter i lokalområdet såsom Slagelse svømmehal og Slagelse 
Vægtløfter klub, Atlas. 
 
Vi har bevægelseslokale, klatrevægge, bokserum og motionsrum på skolen. 
Udendørs har vi en stor have med gamle frugttræer.  
Vi har flere forskellige legepladser, en svævebane, multifunktionsbane og 
store græsarealer.  
 
Vi har et lille værksted til træ og cykler og et krearum til billedkunst og SFO-
aktiviteter. 
 

Antal børn/unge/voksne: Den 1. september 2015 er der indskrevet 40 elever. Der er 28 ansatte alt i alt. 
Aldersgruppe: 6-17 år 
Beskrivelse af målgruppen: Klostermarken Skole er et specialundervisningstilbud med dagbehandling. 

Eleverne har så omfattende indlærings-, trivsels-, kontakt- og/eller 
adfærdsproblemer, at de ikke kan inkluderes i den almene skole, da 
undervisningen af dem, kun kan gennemføres med støtte i den overvejende del 
af undervisningen. 
 
Eleverne er herudover kendetegnede ved sociale og følelsesmæssige 
problemer i både skole-, fritids- og hjemmeliv, og en indsats alene rettet mod 
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familien eller skolen er ikke tilstrækkelig. Eleverne har brug for et omfattende 
og længerevarende specielt tilrettelagt specialpædagogisk undervisningstilbud 
og en intensiv, anerkendende pædagogisk og/eller familieterapeutisk 
behandlingsindsats.  
 
Elevgruppen er kendetegnet ved at være børn og unge med en ofte udad 
reagerende adfærd, samt store følelsesmæssige og sociale udfordringer. Flere 
af eleverne profiterer af tæt voksenkontakt, eventuelt i en-til-en opfølgning, 
eller en høj normering. Eleverne kommer ofte fra andre specialtilbud og/eller 
heldagsskoler, der ikke massivt nok kunne understøtte deres udvikling, 
hvorfor der har været behov for at visitere dem til et mere omfattende tilbud.  
 
Eleverne er udfordrede på tværs af skole, fritid- og hjemmesituationen, og har 
brug for en helhedsorienteret og tværfaglig intensiv indsats. De har ofte et 
komplekst symptombillede med commorbiditet af flere psykiatriske diagnoser, 
løbende fra tilknytningsforstyrrelser, angstproblematikker, 
personlighedsforstyrrelser, tidligere eller nuværende misbrugsproblematikker, 
over neurologisk betingede problemstillinger, til psykoselignende tilstande. 
Flere af børnene har været udsat for seksuelle og fysiske overgreb. 
 
 

Indsatsområder/aktuelle projekter:  
Arbejdsmetoder: 

Beskrivelse af institutionens foretrukne pædagogiske metoder og 
begrundelser herfor. 

Vi arbejder ud fra et resurseorienteret tankesæt, hvor vi gennem vores 
relationelle og anerkendende grundsyn hele tiden har fokus på elevernes 
udvikling og trivsel. 
Vi arbejder ud fra systemiske, narrative og løsningsfokuserede tilgange. 
 
På Klostermarken Skole arbejder vi ud fra en helhedstanke, og er 
opmærksomme på, at også frikvartererne er en del af elevernes hverdag. I 
planlægningen af elevernes tilbud indgår derfor også overvejelser vedrørende 
hjælp til at strukturere og udnytte frikvarterernes muligheder, samt hvilke 
behandlingsmæssige tiltag, der bedst tilgodeser barnets udvikling og behov. 
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Undervisningen på Klostermarken Skole følger de almindelige gældende 
regler for folkeskolen, men er kendetegnet ved: 

 Små elevgrupper 
 Lærerteams med både lærere og pædagoger 
 Tæt skole- hjemsamarbejde 
 Helhedsorienteret undervisning 
 Undervisningen – metoder, arbejdsformer  og materialer – tager 

udgangspunkt i den enkelte elevs potentialer. 
 

Vores skolekultur, med fælles grundlæggende værdier, skal sikre, at eleverne 
oplever tryghed, struktur, forudsigelighed og vigtigst af alt – glæden ved at gå 
i skole. 
 
Derfor er det centralt, at undervisningen og hele SFO- og klubtilbuddet 
tilrettelægges tværfagligt og i samarbejde med forældrene, således at der tages 
udgangspunkt i elevens kompetencer og potentialer. På denne måde kan 
eleven opnå tillid til egne evner, styrke sit selvværd og mulighederne for at 
tilegne sig viden og færdigheder indenfor alle kompetenceområder – 
personligt, socialt såvel som fagligt.  
 

Tværprofessionelt samarbejde: 

Faggrupper som institutionen samarbejder med. 
Vi har et tæt samarbejde med familiebehandlere, sagsbehandlere, PPR-
psykologer, SSP, Børnepsykiatriske hospitaler, talepædagoger osv. 

Personalegruppens sammensætning: På skolen har vi ansat 8 lærere, 12 pædagoger, 2 behandlingskoordinatorer, 3 
skolekonsulenter, 1 ergoterapeut, 2 ledere og 1 skolesekretær. Vi har tilknyttet 
et fast servicemedarbejder. 
 

Praktikvejleders kvalifikationer: 

Hvis der er flere vejledere sættes antal ud for de forskellige 
kvalifikationer. Hvis der er en vejleder, sættes kryds ud for de 
forskellige kvalifikationer. 

Praktikvejleder kursus (2 dages kursus)  

Praktikvejlederuddannelse (6-8 ugers uddannelsesforløb på diplomniveau) x 

Andet/andre uddannelser  
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Forbesøgets tilrettelæggelse: 

Hvorledes inddrager praktikstedet flg. i forbesøget? 
 Den studerendes forberedelse til forbesøget 
 Dialog om praktikbeskrivelsen og uddannelsesplan 
 Dialog om gensidige forventninger inden praktikkens start 
 Introduktion til praktikstedet 
 Straffe- og børneattest, tavshedspligt, ansættelsesbrev til 

lønnede praktikker m.v. 
 Praktikstedets forventninger til den studerende 
 Drøftelsen af videns-, færdigheds og kompetencemål samt 

uddannelsesplan og formulering af læringsmål 
 Den studerendes mødeplan 

Det er essentielt, at den studerende er særdeles robust, har høj selvindsigt, er 
en god relationsskaber og kan reflektere over egen praksis. 
 
Vi har elever, der kan være yderst græseoverskridende i deres adfærd og 
sprog, og det kræver at man, som person, er så psykisk stærk, at man kan klare 
en så voldsom påvirkning.  

Planlægning af de første dage på praktikstedet: 

 Introduktion til institutionen, hverdagens organisering og 
stedets kultur. 

Den studerende får et skema, og indgår i de planlagte aktiviteter. Det forventes 
at de fleste resurser bruges på relationsdannelse de første dage. 

Organisering af kontakt til professionshøjskolen i forbindelse 

med: 

 2/3 udtalelse 
 Afsluttende prøve 

Uddyb, hvordan praktikstedet forholder sig, hvis der er 
bekymring/problemer i praktikforløbet. 

Ved bekymring eller problemer vil viceskolelederen tage en samtale med 
praktikkanten for at afdække bekymringen.  
I det omfang det er nødvendigt vil der tilbydes sparring, supervision eller 
anden støttende/guidende foranstaltning. 
Hvis bekymringen er så stor at den rækker ud over, hvad der kan løses på 
skolen, rettes der henvendelse til Professionshøjskolen, hvor det forventes, at 
vi i samarbejde kan finde en løsning på problematikken. 

Dato for sidste revidering:  
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B. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode 

b) Skole- og fritidspædagogik 
 
 

Skole- og fritidspædagogik 2. Praktikperiode 
Kompetenceområde: Udvikling og læringsrum 

Området 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. 

Vidensmål: 
Den studerende har viden 

om…. 

Færdighedsmål: 
Den studerende kan….. 

Hvordan afspejler videns- og færdighedsmålene sig i praksis? 
Hvilke læringsmuligheder tilbyder vi? 

Hvordan understøtter vi den studerendes læring? 
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professionsfaglig kommunikation, 
argumentation og samarbejde,  

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

 

ledelse af udviklings- og 
læringsrum, herunder om 
klasserumsledelse,  

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

didaktik og metodik knyttet til 
læring,  

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

 

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,  

 

omsorg, sundhedsfremmende og 
forebyggende arbejde og  

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

 

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

tilrettelægge differentierede 
pædagogiske aktiviteter gennem 
analyse af børn og unges 
forudsætninger og 
udviklingsmuligheder.  

 

Anbefalet relevant litteratur: 

 

 
Særlige information om 2. praktikperiode 

Arbejdsplan for studerende: 

Hvilke tidsrum skal den studerende forvente at arbejde indenfor. Kan den studerende forvente at arbejde alene? 
 
 
 
Den studerendes placering på praktikstedet. 
Tilknytning til gruppe/stue/afdeling. 
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Organisering af praktikvejledning. 
Hvordan er praktikvejledningen organiseret og tilrettelagt? 

Hvordan inddrages den studerendes portfolio? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Studerendes læringsmål for 2. Praktikperiode 

 
Studerendes navn:   Praktikvejleders navn:  

Studerendes studienr:   Praktikvejleders mail:  

Studerendes klasse:   Praktiksted:  

Uddannelsessted:   Tlf. til praktikvejleder:  

 
Læringsmål 1 

Hvad: 

 
 

Hvorfor:                                                 

 
 

 

Hvordan (metoder): 

 
 

 

Praktikvejleders 2/3 udtalelse 
Udtalelse om: 1) Hvorledes den studerende har 
arbejdet med læringsmålet og 2) hvorledes den 
studerende kan opfylde kompetencemålet i den 
resterende praktikperiode. 
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Læringsmål 2 

Hvad: 

 

 

Hvorfor:                                                 

 

 
 

Hvordan (metoder): 

 

 
 

Praktikvejleders 2/3 udtalelse 
Udtalelse om: 1) Hvorledes den studerende har 
arbejdet med læringsmålet og 2) hvorledes den 
studerende kan opfylde kompetencemålet i den 
resterende praktikperiode. 

 

 

 
Læringsmål 3 

Hvad: 

 
 

Hvorfor:                                                 

 
 

 

Hvordan (metoder): 

 
 

 

Praktikvejleders 2/3 udtalelse 
Udtalelse om: 1) Hvorledes den studerende har 
arbejdet med læringsmålet og 2) hvorledes den 
studerende kan opfylde kompetencemålet i den 
resterende praktikperiode. 

 

 

 
Læringsmål 4 

Hvad: 

 
 

Hvorfor:                                                 

 
 

 

Hvordan (metoder): 

 
 

 

Praktikvejleders 2/3 udtalelse 
Udtalelse om: 1) Hvorledes den studerende har 
arbejdet med læringsmålet og 2) hvorledes den 
studerende kan opfylde kompetencemålet i den 
resterende praktikperiode. 

 

 

 
Læringsmål 5 

Hvad: 

 
 

Hvorfor:                                                 

 
 

 

Hvordan (metoder): 

 
 

 

Praktikvejleders 2/3 udtalelse 
Udtalelse om: 1) Hvorledes den studerende har 
arbejdet med læringsmålet og 2) hvorledes den 
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studerende kan opfylde kompetencemålet i den 
resterende praktikperiode. 
 
Læringsmål 6 

Hvad: 
 

 

Hvorfor:                                                 
 

 
 

Hvordan (metoder): 
 

 
 

Praktikvejleders 2/3 udtalelse 
Udtalelse om: 1) Hvorledes den studerende har 
arbejdet med læringsmålet og 2) hvorledes den 
studerende kan opfylde kompetencemålet i den 
resterende praktikperiode. 

 

 

 
Praktikvejleders generelle kommentarer 
Her mulighed for udtalelse om generelle forhold 
ved den studerendes deltagelse i praktikforløbet. 

 

 

Dato for udtalelse 
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Skole- og fritidspædagogik 3. Praktikperiode 
Kompetenceområde: Samarbejde og udvikling 

Området retter sig mod tværprofessionelt samarbejde og det lovgivningsmæssige og organisatoriske grundlag for pædagogens 

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. 

Vidensmål: 
Den studerende har viden 

om…. 

Færdighedsmål: 
Den studerende kan….. 

Hvordan afspejler videns- og færdighedsmålene sig i praksis? 
Hvilke læringsmuligheder tilbyder vi? 

Hvordan understøtter vi den studerendes læring? 
institutionelle og organisatoriske 
rammer for det skole- og 
fritidspædagogiske arbejde,  

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

Den studerende vil på lige fod med resten af personalet indgå i 
personalemøder, teammøder, gruppemøder, supervision og ICDP-
supervision, hvor det forventes at den studerende sætter sig ind i 
relevante arbejdsopgaver og udfordringer. 

Den studerende lærer at forstå funktionen og potentialet af de forskellige 
fora.  

tværprofessionelt samarbejde med 
lærere og andre faggrupper, 
herunder teamsamarbejde og 
kollaborative fællesskaber,  

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

Der arbejdes tæt sammen med lærere, skolekonsulenter og 
behandlingskoordinatorer i hver enkelt gruppe. 
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Den studerende lærer at forholde sig til sin egen faglighed i relation med 
andre faggrupper. 

praktikstedets organisation i 
forhold til tværprofessionelt 
samarbejde,  

indgå̊ i samt analysere og vurdere 
praktikstedets tværprofessionelle 
samarbejdspraksis,  

 

forandringsprocesser og 
innovation,  

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

Klostermarken Skole har hele tiden fokus på udvikling og nye tiltag. 
Hvis tingene ikke virker eller er meningsløse, ændres de.  

Den studerende vil indgå i en hverdag, hvor der konstant må findes nye 
veje for at skabe de bedste betingelser for læring og udvikling for vores 
elever.  

Den studerende lærer at se det positive og vigtige i forandringer.  
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 vil være en del af skolens brug af ICDP til 
videreudvikling af egen relationskompetence. 

Den studerende vil være en del af diverse beskrivelser af aktiviteter og 
elever, målsætning for og evalueringer af elevers udvikling. Dette er bl.a 
gennem logskrivning og opsætning og evaluering af SMARTmål. 

Den studerende lærer at beskrive observationer og oplevelser ud fra et 
fagligt perspektiv og lærer at sætte mål i samarbejde med elever og 
kolleger.   

førstehjælp.  udføre grundlæggende førstehjælp.   
Anbefalet relevant litteratur: 
 

 
Særlige information om 3. praktikperiode 

Arbejdsplan for studerende: 
Hvilke tidsrum skal den studerende forvente at arbejde indenfor. Kan den studerende forvente at arbejde alene? 
Den studerende forventes at arbejde mellem kl 8 og 16. Den studerende vil aldrig stå alene med en arbejdsopgave. 
 
 
Den studerendes placering på praktikstedet. 
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Tilknytning til gruppe/stue/afdeling. 
Den studerende bliver tilknyttet Team 1, hvor vi har elever fra 0.-4. klasse. Team 1 består af tre undervisningsgrupper. 
 
 
Organisering af praktikvejledning. 
Hvordan er praktikvejledningen organiseret og tilrettelagt? 

Hvordan inddrages den studerendes portfolio? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Studerendes læringsmål for 3. Praktikperiode 
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Studerendes navn:   Praktikvejleders navn: Janne Gjesing 

Studerendes studienr:   Praktikvejleders mail: Janne.gjesing@familie.tele.dk 

Studerendes klasse:   Praktiksted: Klostermarken Skole 

Uddannelsessted:   Tlf. til praktikvejleder: 51920254 

 
Læringsmål 1 

Hvad: 
 

 

Hvorfor:                                                 
 

 

 

Hvordan (metoder): 
 

 

 

Praktikvejleders 2/3 udtalelse 
Udtalelse om: 1) Hvorledes den studerende har 
arbejdet med læringsmålet og 2) hvorledes den 
studerende kan opfylde kompetencemålet i den 
resterende praktikperiode. 

 

 

 
Læringsmål 2 

Hvad: 
 

 

Hvorfor:                                                 
 

 
 

Hvordan (metoder): 
 

 
 

Praktikvejleders 2/3 udtalelse 
Udtalelse om: 1) Hvorledes den studerende har 
arbejdet med læringsmålet og 2) hvorledes den 
studerende kan opfylde kompetencemålet i den 
resterende praktikperiode. 

 

 

 
Læringsmål 3 

Hvad: 
 

 

Hvorfor:                                                 
 

 
 

Hvordan (metoder): 
 

 
 

Praktikvejleders 2/3 udtalelse 
Udtalelse om: 1) Hvorledes den studerende har 
arbejdet med læringsmålet og 2) hvorledes den 
studerende kan opfylde kompetencemålet i den 
resterende praktikperiode. 

 

 

 
Læringsmål 4 



 

Praktikbeskrivelse UCSJ. 2. Udgave Pædagoguddannelsen 2014. Specialisering Skole- og Fritidspædagogik 2. & 3. Praktik. Udarbejdet 20. februar 2015 
 

Hvad: 
 

 

Hvorfor:                                                 
 

 
 

Hvordan (metoder): 
 

 
 

Praktikvejleders 2/3 udtalelse 
Udtalelse om: 1) Hvorledes den studerende har 
arbejdet med læringsmålet og 2) hvorledes den 
studerende kan opfylde kompetencemålet i den 
resterende praktikperiode. 

 

 

 
Læringsmål 5 

Hvad: 
 

 

Hvorfor:                                                 
 

 
 

Hvordan (metoder): 
 

 
 

Praktikvejleders 2/3 udtalelse 
Udtalelse om: 1) Hvorledes den studerende har 
arbejdet med læringsmålet og 2) hvorledes den 
studerende kan opfylde kompetencemålet i den 
resterende praktikperiode. 

 

 

 
Læringsmål 6 

Hvad: 

 

 

Hvorfor:                                                 

 

 
 

Hvordan (metoder): 

 

 
 

Praktikvejleders 2/3 udtalelse 
Udtalelse om: 1) Hvorledes den studerende har 
arbejdet med læringsmålet og 2) hvorledes den 
studerende kan opfylde kompetencemålet i den 
resterende praktikperiode. 

 

 

 
Praktikvejleders generelle kommentarer 
Her mulighed for udtalelse om generelle forhold 
ved den studerendes deltagelse i praktikforløbet. 

 

 

Dato for udtalelse 

 
 

 

 


