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PRAKTIKBESKRIVELSE 
2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014 

 

Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: 

A. Beskrivelse af praktikstedet 

B. Uddannelsesplan for første praktikperiode, herunder studerendes læringsmål og praktikvejleders 2/3 udtalelse 

C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode 

a) Specialiseringsmuligheder for Dagtilbudspædagogik, herunder studerendes læringsmål og praktikvejleders 2/3 udtalelse 

b) Specialiseringsmuligheder for Skole- og fritidspædagogik, herunder studerendes læringsmål og praktikvejleders 2/3 udtalelse 

c) Specialiseringsmuligheder for Social- og specialpædagogik, 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.(De specialiserings 

områder institutionen ikke tilbyder, kan slettes inden den lægges på praktikinstitutionens hjemmeside).  

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:  Socialpsykiatrisk Center Slagelse  Netværksstederne 

Adresse: Sorøvej 8, 1. sal, 4200 Slagelse Rosenhuset: Bredegade 10, 4200 Slagelse 
Birkehuset: Egersundsvej 30, 4220 Korsør 
Godthåb: Ny Næstvedvej 7A, 4230 Skælskør 

Tlf.: 57 66 68 10  

E-mailadresse: sopsykcen@slagelse.dk  

Hjemmesideadresse: www.sc-s.dk  

mailto:sopsykcen@slagelse.dk
http://www.sc-s.dk/
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Åbningstider: Centeradministrationen 
Mandag – torsdag kl. 8-15.30 
Fredag kl. 8-13 

Netværksstederne 

Institutionsleder: Centerleder Eddie Göttsch Områdeleder Hanne Nielsen 

Specialiseringsmuligheder på praktikstedet:  
For hurtigt overblik sæt kryds ved de 

specialiseringsmuligheder, der er på praktikstedet (de 3 
farver går igen nede i skabelonen for de tre forskellige 

specialiseringer) 

Dagtilbudspædagogik (Sæt kryds i det/de relevante felter)  

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

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

Fysiske rammer, ude og inde: 

Faciliteter (herunder faciliteter i lokalområdet) 
Socialpsykiatrisk Center Slagelse (SCS) ligger geografisk spredt på 8 matrikler i kommunen.  

 Sorøvej 8, Slagelse: Centeradministration og støttebase for visiteret støtte 
 Nytorv 11, Slagelse: LivsMestring og DøgnNetværket 
 Århusvej 2, Slagelse: Botilbuddet Århusvej 
 Møntmestergade/Kandestøbergade, Slagelse: Netværksboligerne Solgården 

 Bredegade 10, Slagelse: Netværksstedet Rosenhuset 
 Egersundsvej 30, Korsør: Netværksstedet Birkehuset 
 Ny Næstvedvej 7, Skælskør: Netværksstedet Godthåb 
 Østervej 36, Rude: Botilbuddet Østergården  

 
Organiseringen i SCS ser fra medio november 2015 
således ud: 
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Netværksstederne – som denne praktikbeskrivelse omhandler – er geografisk placeret med hhv.: 
 Rosenhuset i Slagelse 
 Birkehuset i Korsør 
 Godthåb i Skælskør 

 
Netværksstedernes fysiske rammer er beskrevet på vores hjemmeside her  

Antal børn/unge/voksne: Uvisiteret tilbud – derfor ubegrænset 

Aldersgruppe: Borgere i alderen fra 18 til 65 år  

Beskrivelse af målgruppen: Målgruppen for indsatserne i Socialpsykiatrisk Center Slagelse er borgere mellem 18 og 65 år med psykisk 

sårbarhed eller mere markante psykiske udfordringer som deres primære udfordring. Ofte har disse borgere flere 
tilstødende udfordringer som f.eks. misbrug, kriminalitet, arbejdsløshed, spinkelt netværk/sociale udfordringer, gæld 
og boligudfordringer/hjemløshed.  
Målgruppen er yderligere karakteriseret ved at have periodiske og variable støttebehov, ligesom det er 
kendetegnende, at der oftest er mange aktører involveret i støtten til borgerne. SCS yder samlet set såvel visiterede 
som uvisiterede indsatser til målgruppen.  
 
Den primære målgruppe i Netværksstederne er borgerne i den samlede målgruppe. Eftersom Netværksstederne 
er et uvisiteret tilbud kan alle fra målgruppen møde op i tilbuddet og med forskelligt behov for kontakt/støtte. Oftest 
dog med primært behov for at være en del af et fællesskab og at indgå i de planlagte aktiviteter  
 
Den sekundære målgruppe i Netværksstederne er den almene lokalbefolkning i nærområdet/kommunen, som kan 
deltage i nogle af de spændende kulturelle aktiviteter, der også udbydes i Netværksstederne. Dette sker som en del af 
inklusionsarbejdet.     

Indsatsområder/ aktuelle projekter: Læs om vores aktuelle indsatsområder i vores Strategi 2015 her 
 

  
 

http://socialpsykiatriskcenter.slagelse.dk/borger/borgerstoetten-35-65-aar/vaeresteder
http://socialpsykiatriskcenter.slagelse.dk/media/4799525/SCS-Strategi-2015-til-nettet.pdf
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Herudover pågår der – efter den nylige reorganisering i november 2015 i SCS – et arbejde og en udviklingsproces 
specifikt i Netværksstederne med at ændre kulturen og indsatserne. Det er en proces – fra Værested til Netværkssted 
– hvor husene dels åbnes mere for lokalbefolkningen, dels bliver et inspirations- og læringssted for borgere med 
psykiske udfordringer, dels drives af friville kræfter og dels vil der fremadrettet drives Recovery-skole i tilbuddene.    

Arbejdsmetoder: 

Beskrivelse af institutionens foretrukne pædagogiske 

metoder og begrundelser herfor. 

 

 
 

Vi skelner i SCS mellem vores menneskesyn/ideologiske forståelse, vores tænkninger og vores konkrete 
metoder. Der er naturligvis stor sammenhæng mellem disse 3 niveauer, men det er i vores bevidsthed og vores 
arbejde også centralt at kunne adskille/differentiere mellem niveauerne.   
 

Vores menneskesyn og ideologiske reference/forståelse 
Vi er grundlæggende en systemisk, anerkendende, kontekstuelt, narrativt, etisk og recovery-orienteret organisation. 

En meget kort antydning af, hvad det betyder, kunne man beskrive som: 
 Vi er i det systemiske mere optaget af helheder – mere end af enkeltdele – og mere af samspil og relationer 

mellem mennesker end af intrapsykiske årsager til menneskers situation. 
 Vi er i det anerkendende perspektiv optaget af, at ”den anden”/borgeren oplever sig set, hørt og forstået og 

er mere optaget af fremelske, dyrke og anvende menneskers ressourcer/styrker – hvad der virker/har virket – 

end af at ”reparere”/afhjælpe fejl, mangler og diagnoser. 
 Vi ser i den kontekstuelle forståelse mennesket og dets udfordringer ud fra de sammenhænge – situationer, 

tid, sted og relationer – man, som menneske, indgår i.  
 Vi er i den narrative forståelse optaget af at skabe styrkende og håbgivende fortællinger hos, med og om de 

borgere, vi støtter og om hinanden.     
 I den etiske optik forholder vi os ud fra den etiske model fra Etikos, hvor vi reflekterer/evaluerer 

situationer/forløb ud fra et nærhedsetisk, pligtetisk og konsekvensetisk perspektiv.   
 I recovery-perspektivet tror vi helt grundlæggende på, at alle mennesker med psykiske udfordringer og 

sårbarhed kan komme sig – enten helt symptomfrit eller på et niveau, hvor man kan leve livet med kvalitet 
trods symptomer – uanset, hvor udfordret man måtte være.   

 

 Se evt. en kort introduktion til det systemiske og anerkendende 
perspektiv her.  

 Og se evt. her, hvis du visuelt vil inspireres lidt ift. recovery-perspektivet 
af en personlig beretning.  

 Du kan også se en kort videointroduktion til det narrative 

perspektiv/narrativ pædagogik her her 
 Hvis du ønsker at læse mere om de etiske teorier fra Etikos, kan du læse 

mere her 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=fR5PFpv0YPk
https://www.youtube.com/watch?v=yXDU4PT4M78
https://www.youtube.com/watch?v=R7W9y_o7Y0g&list=PLx6TGLsQBgBEswjrWAAhp-rQTVK9dOWV6
http://www.etikos.dk/videnscenter/etik/vores-etiske-metode/
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Vi har i vores interne kompetenceudviklingsforløb arbejdet med en del forskellig litteratur. Et par af de centrale bøger 
har dog været: 
 
”Systemisk coaching – en grundbog” af Hanne V. Moltke og Asbjørn Molly (2012) 
 
 
 
 
 
 
 

 
”Kontaktperson – at arbejde med og for mennesker med sindslidelser” af Lisette Valter og 
Solvejg Roeppstorff (2012) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Vores 5 pædagogiske pejlemærker 
Vi arbejder – med afsæt i vores menneskesyn - med 5 pædagogiske pejlemærker i centeret. 

 
o Recoverystøtte – vi tror på borgeren, og der er altid håb 
o Medborgerskab – inddragelse giver ejerskab og virkelyst 
o Mindsteindgreb – vi yder hjælp til selvhjælp 
o Netværk – vi bliver til i vores relationer 
o Fysisk aktivitet – mere end bare sundhed 

 
Vores 5 pædagogiske pejlemærker har stor sammenhæng med – og mange overlap til – vores menneskesyn, men har 
til hensigt både at konkretisere vores menneskesyn yderligere og til også at knytte pejlemærkerne an til den politiske 
kurs, der er besluttet for området.        
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Uddrag af vores Strategi 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se evt. mere uddybende her 

 
Vores metoder i centeret 
Vi arbejder i den daglige praksis med mange forskellige metoder – en såkaldt eklektisk tilgang, hvor metoden vælges 
ud fra det, der giver mening i samarbejdet med borgeren. Det centrale er, at vi – med udgangspunkt i en tryg, 
autentisk og bæredygtig relation – har et bevidst metode-repertoire og kan anvende den mest meningsgivende 
metode i støtten til borgeren. Vi har dog nogle metodiske hovedspor, som er følgende: 
 
Recovery-orienteret pædagogik 
Recovery-orienteret pædagogik er en kontekstuel relevant indsats, som har som hovedformål at understøtte den 
enkelte borgers proces med at komme sig. I praksis kan det f.eks. være: 

 At opmuntre borgerens selvstændige tænkning og oplevelse af ansvar for egen situation 
 At bære og motivere håb – via håbgivende sprog og handlinger  
 At behandle borgeren som ligemand i tilrettelæggelsen af hjælp 
 At se og anerkende borgerens evner og ressourcer 
 At være der, når der er brug for nogen at tale med 
 At lytte til borgeren, og tro på det, borgeren siger 
 At give borgeren frihed til også at begå sine egne fejltagelser 

 
Den anerkendende og motiverende samtale 
Den anerkendende og motiverende samtale har som formål dels at skabe en oplevelse hos borgeren af at være set, 

http://socialpsykiatriskcenter.slagelse.dk/media/4799525/SCS-Strategi-2015-til-nettet.pdf
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hørt og forstået, dels at fremme det, der virker/har virket i borgerens liv og dels motiverende at støtte det, der giver 
mening for borgeren. Herved fremmes borgerens forudsætninger for empowerment og virkelyst.  
 
I praksis er autentisk nærvær og aktiv lytning helt centrale arbejdsredskaber for oplevelsen hos borgeren af 
rummelighed overfor og accept af borgerens aktuelle situation. Samtidig fordres en spørgeteknisk formåen, hvor 
medarbejderen via sine spørgsmål formår at skabe en bæredygtig og tillidsfuld relation og åbne for og styrkende 
arbejde med dels stigmatiserende forforståelser og nye perspektiver og fortællinger.        
 
Netværksinddragelse 
Vi ser vores indsatser som midlertidige i borgernes liv, og arbejder derfor fra start bevidst med at inddrage, motivere 
og aktivere borgernes mest betydningsfulde netværkspersoner omkring borgerens situation og recovery. Det er ikke 
altid, borgeren er klar til direkte at inddrage sit netværk, men så består indsatsen i at kortlægge netværket og 
afdække barrierer og muligheder 
 
Fysisk aktivitet 
Vi ved fra forskning og erfaring, at der er både sundhedsmæssige, sociale og psykologiske fordele ved fysisk aktivitet, 

når man har psykosociale vanskeligheder. Vi har derfor integreret fysisk aktivitet som en måde at løse vores 
kerneopgave på. Det betyder, at vi tilrettelægger og udfører – både planlagt og spontant – vores indsatser med fysisk 
aktivitet som en central del, lige fra en walk-and-talk i stedet for en ”traditionel” stillesiddende samtale til fysisk 
aktivitet som et fælles tredje i det pædagogiske relationsarbejde. Vi har mange ugentlige idrætsaktiviteter som 
muligheder til/for borgerne og som ramme for støtten, bl.a. via/i samarbejde med Trelleborg IF, ligesom vi har 
bevægelsesambassadører i alle tilbud til at motivere og fokusere fysisk aktivitet ind i løsningen af kerneopgaven. 
 
Støtte i grupper 
Det er politisk besluttet – via vores kvalitetsstandarder – at vi i udgangspunktet skal støtte borgerne i grupper. Vi 
tilrettelægger derfor vores indsatser, så det er muligt både i vores visiterede og uvisiterede tilbud. Der er mange 
fordele for borgerne ved at indgå i grupper, bl.a. kan den isolation og ensomhed, som mange oplever, brydes, og 
borgernes indbyrdes relationer og kræfter aktiveres og styrkes via samværet og den gensidige inspiration i grupperne. 
Der er mange borgere, der oplever det både befriende og inspirerende at opleve, at andre mennesker dels har og dels 
kan komme sig fra de samme typer af psykosociale udfordringer, som de selv har. Der er dog borgere, der ikke fra 
start kan modtage støtte i grupper – her starter indsatsen så individuelt og borgeren motiveres i retning af støtte i 
gruppe.         
 
NADA-akupunktur 
NADA er øreakupunktur og bruges som supplerende behandling ved afhængighed og psykiatriske tilstande. NADA- 
metoden er en recovery-orienteret metode, som kan kompensere delvist for alle typer misbrug og psykiske 
udfordringer. NADA behandler eller lindrer en række symptomer som f.eks. abstinenssymptomer, angst, stof – og 
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alkoholtrang, søvnbesvær, fysisk og psykisk uro samt stress. NADA afbalancerer og styrker organismen. I 
netværksstederne tilbydes borgernes NADA-behandling efter behov. 
 
FIT 
FIT(Feedback Informed Treatment) er en ny måde løbende at måle kvaliteten og effekten af behandlingen på ved, at 
borgeren løbende udfylder to enkle skemaer om behandlingen. ORS-skemaet (Outcome Rating Scale) måler borgerens 
egenvurderede udvikling, SRS-skemaet (Session Rating Scale) måler borgerens vurdering af samarbejdet 
med/kvaliteten i den professionelles indsats.  

Det særlige ved FIT er, at metoden ikke bare siger noget om udviklingen i borgerens recovery-proces. Den siger også 
noget om borgerens oplevelse af processen, mødet med SCS og kontaktpersonen/behandleren.  FIT sikrer på den 
måde en maksimal borgerinddragelse, fordi den professionelle og borgeren ved hvert møde direkte taler om effekt og 
samarbejde. På den måde kan man justere og forbedre indsatsen løbende. Og det øger effekten både af samarbejdet 
og af det, som borgeren ønsker hjælp til. Med FIT får vi altså et præcist billede af, om borgeren oplever forandringer i 
den retning, han eller hun ønsker det. 

FUR 
FUR (Funktions Udrednings Redskab) er primært et udredningsredskab, der kan kortlægge borgerens funktionsniveau, 
der skal danne grundlag for den bevilling/det tilbud, der af myndighed tildeles borgeren. Funktionsudredningen sker 
også i dialog med borgeren, så borgerens selvoplevede funktionsniveau medtages i den endelige vurdering. FUR 
anvendes gennemgående på tværs af hele det specialiserede voksenområde i Slagelse kommune, og har også til 

hensigt at skabe fuld gennemsigtighed i forholdet mellem ydelser og pris. FUR er således både et pædagogisk 
redskab, et dokumentationsredskab og et ressourcestyringsredskab. 
 
Dokumentation 
Alle indsatser i centeret skal dokumenteres således, at vi til enhver tid kan redegøre for vores indsatser, og de kan 
overtages af andre professionelle. Vi dokumenterer med bl.a. døgnrapport i vores botilbud i Bosted-systemet, vi 

dokumenterer i KMD-systemet i vores øvrige visiterede indsatser. Begge steder dokumenterer vi også i FIT og FUR for 
hhv. effekt, samarbejde og udredning.  
 
I vores uvisiterede tilbud dokumenteres besøg med fremmøderegistrering. I de uvisiterede grupper dokumenteres i 
enkelte sammenhænge med FIT.  
 
Supervision 
I alle visiterede tilbud modtages månedligt faglig supervision m. ekstern supervisor.  
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Metoder i Netværksstederne 
Eftersom Netværksstederne er uvisiterede aktivitets- og samværstilbud, hvor borgerne så at sige kan komme ind fra 
gaden og deltage i et fællesskab, arbejder vi primært med at skabe et varmt, imødekommende, inspirerende 
samværs- og læringsmiljø. Der arbejdes differentieret og meningsgivende relevant med centerets metoder i 
Netværksstederne, dog ikke FIT og FUR, som henhører under de visiterede indsatser.   
 
I Netværksstederne registreres borgerens fremmøde for dels at følge den enkelte borgers fremmødemønster og 
kunne reagere ved pludselig udeblivelse og dels at følge tilbuddets besøgstendenser. Ønsker borgeren ikke navngiven 
registrering, respekteres dette naturligvis. 

Tværprofessionelt samarbejde: 

Faggrupper som institutionen samarbejder med. 
Socialpsykiatrien har mange samarbejdspartnere, og det kendetegner målgruppen, at der er mange aktører knyttet til 

indsatsen. En stor del af borgerne har mange samtidige udfordringer. Herunder er nævnt nogle:  
• Psykiatere  
• Sagsbehandlere i andre kommunale enheder/andre kommuner  
• Praktiserende læger  
• Pårørende/pårørendeorganisationer 
• Distriktssygeplejerske  
• Værger  
• Advokater  
• Fysioterapeut  
• Fodterapeut  
• Væresteder  
• Forsorgshjem  
• Jobcentret  
• Politi/Kriminalforsorgen 
• Domstole  

Personalegruppens sammensætning: Pædagoger, social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker, pædagogiske assistenter, socialrådgivere, ergoterapeuter, 
psykologer, plejere, servicepersonale og administrative medarbejdere.  

Praktikvejlederens kvalifikationer: 

Hvis der er flere vejledere sættes antal ud for de 

forskellige kvalifikationer. Hvis der er en vejleder, sættes 

kryds ud de forskellige kvalifikationer. 

Praktikvejleder kursus (2 dages kursus) X 

Praktikvejlederuddannelse (6-8 ugers uddannelsesforløb) X 

Andet/andre uddannelser  

Forbesøgets tilrettelæggelse 

Hvorledes inddrager praktikstedet flg. i forbesøget:  
 

SCS er et spændende uddannelsessted for pædagogstuderende 
Vi har i centeret her en målsætning om at ville tage aktiv del i at uddanne kommende pædagoger på det 
socialpsykiatriske område samt øge vores vidensdeling i og udenfor centeret. Der er mange studerende, der ofte 
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 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 kompetencemål, viden- og 

færdighedsmål , uddannelsesplan og 
målformuleringen 

 Den studerendes mødeplan 

vælger at vende tilbage til de arbejdssteder, hvor de har haft en god og fagligt kvalificerende oplevelse, og vi ønsker 
på denne måde også at tiltrække nye kollegaer i fremtiden. 
 
I SCS har vi mulighed for at have studerende i 1,2 og 3 praktik, og afhængig af praktik og faglige/personlige 
forudsætninger, er der differentierede forventninger til, hvad den studerende skal kunne indgå i og levere.    
 
Der er mulighed for at komme i praktik på vores døgntilbud, vores visiterede støtteindsatser eller i vores 
netværkssteder. Vores praktikkoordinator fordeler praktikpladserne, og der er mulighed for at ønske specifikt 
praktiksted, men dog ingen garanti for at dette kan imødekommes. Fordelingen sker efter en forsamtale med 
centerets praktikkoordinator inden praktikkens opstart.  
 
Der er en forventning om at den studerende forud har orienteret sig på http://socialpsykiatriskcenter.slagelse.dk 
 
Ved for-besøget hilser den studerende på vejleder og det øvrige personale, som er på arbejde den dag og de borgere, 
der har lyst ved en rundvisning. Den studerende får desuden anbefalet litteratur, og sidst men ikke mindst, har den 
studerende selvfølgelig mulighed for at stille spørgsmål.  

 
Som studerende i SCS, udfordres man både fagligt og personligt. Derfor anbefaler og forventer vi: 

o At den studerende selv har valgt SCS. 
o At den studerende har gjort sig overvejelser om sit menneskesyn i forhold til målgruppen. 
o At den studerende har gjort sig overvejelser om egne stærke og svage sider. 
o At den studerende er motiveret for at lære et specialiseret pædagogisk fagområde at kende. 
o At den studerende har lyst til at lade sig udfordre og udvikle fagligt og personligt. 
o At den studerende er åben i forhold til at udvikle/arbejde med udfordringer fra tidligere praktikker. 
o At den studerende forud har overvejet forventninger til praktikken. 
o At den studerende samarbejder positivt i forhold til den nye bekendtgørelse. 
o At den studerende er åben om personlige udfordringer, der kan have betydning for praktikken. 

 
Arbejdstid 
Man skal – fordi vi hjælper mennesker døgnet rundt/året rundt – som studerende såvel som øvrige ansatte i centeret i 
udgangspunktet være indstillet på at arbejde i både dag-,  aften- og weekendvagter samt at arbejde på helligdage, 
ved højtiderne og ved særlige arrangementer. Der er dog differentieret arbejdstid i de enkelte tilbud, afhængig af 
tilbuddets karakter. I Netværksstederne er arbejdstiderne i udgangspunktet …. 
 
Desuden planlægges arbejdstiden efter den studerendes praktikperiode, modenhed, erfaring og robusthed .. og så 
selvfølgelig så vidt muligt efter den studerendes egne ønsker. Studerende deltager i sags supervision med ekstern 
supervisor, teammøder og personalemøder.  

http://socialpsykiatriskcenter.slagelse.dk/
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Læringsmiljø i centeret 
Vi er optagede af, at den enkelte studerende er i så god trivsel som muligt under praktikken, fordi vi ved, at det 
optimerer læringen i praktikforløbet. Vi er desuden optaget af at skabe så gode betingelser for læring som muligt – 
inspireret af principperne for ”Visible Learning – hvor den studerende aktivt forholder sig til sin egen læringsudvikling 
undervejs.   
 
Personalegruppen/teamet i det pågældende tilbud vil ligeledes undervejs samarbejde og aktivt forholde sig til den 
studerendes læringsproces.   
 
De studerende deltager obligatorisk i den interne kompetenceudvikling i centeret. Det drejer sig bl.a. om den 
kvartalsvise medicin- og medicinpædagogiske, den øvrige temabaserede undervisning samt de aktuelle 
kompetenceudviklingstiltag, der foregår.  Desuden deltager den studerende på centerets 2 årlige træf – 2-dages 
JanuarTræf og 1-dages SeptemberTræf – betinget af praktikperioden beliggenhed.    
 
Vejledning 
Der vil tilbydes 1-2 timers vejledning om ugen, bestemt af behov. Vejledningstimernes indhold vil rette sig mod 

læringsmålene for praktikken. Indhold i vejledningstimerne kan f.eks. være: 
o Drøftelse af, hvordan den studerende ud fra målene kan arbejde i tilbuddet, samarbejde med beboerne 
   og det tværprofessionelle personale. 
o Planlægning, læsning og drøftelse af relevant faglitteratur. 
o Drøftelse af forskellige pædagogiske emner/temaer/dilemmaer 
o Planlægning af pædagogiske aktiviteter 
o Udarbejdelse af præsentationsportefolio 
o Planlægning af selvstændige opgaver som f.eks. at tage initiativ til faglig debat/oplæg på et  
   personalemøde. 
o Planlægning af vejledertimer og indholdet af dem. 

De første dage på praktikstedet er planlagt.  

 Introduktion til institutionen, hverdagens og kulturens 

organisering. 

Den studerende får udleveret en introduktionsplan over de første 3 dage. Så vidt det er muligt, er den studerende de 
første 3 dage sammen med sin vejleder. 

Organisering af kontakt til uddannelsesinstitutionen i 

forbindelse med 

 2/3 udtalelse 

 Afsluttende prøve 

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

Praktikinstitution og seminarium udgør to forskellige uddannelsesrum, som bidrager med forskellig læring og erfaring 
og med hver deres værdi og betydning for den studerendes professionsuddannelse. Vi ser samarbejdet som en vigtig 
del af vores praktikvejlederopgave og vi vil til stadighed have fokus på dialog samt søge at fastholde et positivt og 
konstruktivt samarbejde. 
 
Skulle der i praktikforløbet opstå særlige vanskelige udfordringer for den studerende, vil vi åbent og ærligt fortælle 
hvad vi ser, hører og oplever. Vi har ingen skjulte dagsordener. Det betyder, at er udfordringen af en karakter, der 
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kræver seminariets medvirken, tager vi hurtigt kontakt til seminariet, for i samarbejde at finde den bedst mulige 
løsning for den studerendes fortsatte praktikforløb. 

Dato for sidste revidering: 27/12 2015 
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B. Uddannelsesplan for første praktikperiode 
Tema: Pædagogens praksis 

Kompetencemål: Den 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 afspejler videns- og færdighedsmålene sig i pædagogernes praksis? 
Hvilke læringsmuligheder tilbyder vi?  

Hvordan understøtter vi 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, 

Den studerende skal kunne indgå observerende og relevant deltagende i den daglige 
pædagogiske praksis med borgerne i tilbuddet og deltage aktivt i aktiviteterne på 
stederne. 
 
Den studerende skal deltage i den faglige supervision. 
 
Den studerende skal tilegne sig særlig viden om tilbuddets målgruppe, opgave, 
udviklingsmiljø og samskabelse med lokalmiljøet og kunne reflektere relevant over 
tilbuddets samfundsmæssige betydning og interaktion med borgerne.  
 
Den studerende skal desuden vidensmæssigt og refleksivt forholde sig til centerets øvrige 
tilbud og organisering og perspektivere centerets indsatser til det øvrige specialiserede 
voksenområde og øvrige sektorers indsatser i Slagelse Kommune.      

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 skal planlægge og gennemføre mindst en pædagogisk aktivitet – med en 

eller flere borgere – under praktikforløbet. Knyttet til denne aktivitet skal den studerende 
tydeligt/eksplicit reflektere over pædagogiske overvejelser/dilemmaer omkring aktiviteten 
ift. målgruppen, målsætninger, metode og forventet effekt. Denne planlagte aktivitet og 
refleksionerne knyttet hertil fremlægges for den samlede personalegruppe på et 
personalemøde. 
 
Den studerende skal desuden udarbejde en præsentationsportefolie for praktikken, hvor 
forløbet er dokumenteret og potentielt kan præsenteres for praktikstedets interessenter 
ved afrundingen af praktikken.   
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Vejlederen bistår den studerende understøttende og relevant i tilrettelæggelse, 
gennemførelse og fremlægning.    

Evaluerings-, undersøgelses- og 
dokumentationsformer,  

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

Den studerende bliver introduceret til de dokumentationsformer og 
effektmålingsredskaber, der anvendes i tilbuddet. I relevant omfang og med vejleders 
bistand afprøver den studerende disse dokumentations- og effektmålingsredskaber.  

I vejledningen fokuseres der på den studerendes egen læreproces ud fra egne 
praksiserfaringer i samværet med borgerne og kollegaer og refleksionerne knyttet til 
disse. Det er centralt, at den studerende herunder løbende evaluerer samarbejdet med 
vejleder og betydningen for den studerendes læring. Den studerende forventes at skrive 
logbog til brug for præsentationsportefolioen. 

Den studerende forventes i præsentationsportefolioen at forholde sig etisk og kritisk 
reflekterende til tilbuddets og centerets faglige og organisatoriske ramme – med særligt 
fokus på pædagogens praksis og rolle. 

såvel den sundhedsmæssige som den 
dannelsesmæssige 
betydning af sunde madvaner, 
måltidskultur, hygiejne og indeklima. 

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

Den studerende skal refleksivt forholde sig til tilbuddets og centerets holdning og tilgang 
til sundhedsfremme, herunder betydningen for den enkelte borgers sundhed og rammer 
for sundhedsmæssig udvikling.  
 
Disse refleksioner skal knyttes til pædagogens/den professionelles rolle, position og 
ansvar og gerne integreres i præsentationsportefolioen. 

Anbefalet litteratur:  
se under arbejdsmetoder  

Særlige informationer om 1. 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. 

 

Organisering af praktikvejledning 

Hvordan er praktikvejledningen organiseret og tilrettelagt? 

Hvordan inddrages den studerendes portfolio? 
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Studerendes læringsmål for 1. 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. 

 
 

 
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): 
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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. 

 
 

 

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

 

 
Dato for udtalelse 
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C. Uddannelsesplan anden og tredje praktikperiode 

c) Social- og specialpædagogik 
Pædagoger med denne specialisering har særlige kompetencer til at indgå i social- og specialpædagogisk arbejde med mennesker i forhold til tre overordnede målgrupper: 

A. Børn og unge med særlige behov. 
B. Mennesker med sociale vanskeligheder. 
C. Mennesker med psykiske og/eller fysiske funktionsnedsættelser 

 

 

Social- og specialpædagogik 2. Praktik 
Kompetenceområde: Relation og kommunikation 

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 …….. 

Hvordan afspejles dette i pædagogernes praksis? 
Hvilke læringsmuligheder tilbyder vi? 
Hvordan understøtter vi den studerendes læring indenfor dette? 
 

kommunikationsformer og 
relationsdannelse, herunder om den 

professionelle samtale 

kommunikere professionelt, etablere og 
indgå i professionelle relationer til 

mennesker i udsatte positioner, 

Med afsæt i centerets menneskesyn/ideologiske reference og forståelse og stærke fokus på  
den tillidsfulde, gensidige relation som pædagogisk fundament, skal den studerende træne og  

styrke det professionelle relationsarbejde og den professionelle kommunikation særligt med 
borgerne, men også differentieret med ansatte, frivillige, samarbejdspartnere og øvrige relevante interes- 
senter. 
 
Den studerende forventes at læse de to nævnte bøger ”Kontaktperson” og ”Systemisk  
Coaching” og anvende dem som refleksionsgrundlag i praktikperioden. Bøgerne kan lånes af  
centeret.  
 
Den studerende forventes desuden at føre logbog over egne observationer, interaktioner,  
refleksioner og pointer, som kan indgå i den præsentationsportefolio, som er produktmål for  
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praktikken. 

professionsetik og pædagogiske 
værdier, 

analysere og vurdere etik, magt og 
ligeværd i sin egen og andres tilgang til 
det enkelte menneske og til fællesskaber, 

Den studerende forventes at tilegne sig kendskab til den etiske teori, som centeret har 
gennemgået et kompetenceudviklingsforløb omkring. I centeret har vi uddannede 
etikambassadører, som den studerende – på vejleders foranledning – kan opsøge og 
introduceres til det etiske perspektiv. 
 
Den studerende forventes at inddrage det etiske perspektiv i refleksioner med vejleder og 
gerne også i præsentationsportefolioen.     

konflikt- og voldsforebyggelse, 
konfliktnedtrapning og 
udadreagerende adfærd, 

vurdere konflikter, forebygge og håndtere 
konflikter samt evaluere indgreb i 
konflikt- og voldsepisoder, 

Den studerende forventes – tidligt i praktikperioden – i samarbejde med vejleder at tilegne sig 
viden om tilbuddets fokus på og arbejde med konflikthåndtering, så den fornødne viden om 
stedets tilgang og holdning til konflikthåndtering er tydelig for den studerende.    

bevægelsesmæssige, musiske, 
æstetiske og kreative processers 
betydning i den socialpædago- 
giske praksis  

tilrettelægge, gennemføre og evaluere 
pædagogiske aktiviteter inden for 
udvalgte områder, herunder inddrage 
børn, unge og voksnes kreativitet og 
perspektiv  

Den studerende forventes at tilrettelægge, gennemføre og evaluere mindst en pædagogisk 
aktivitet med enten fysiske, æstetiske, musiske eller kreative elementer inddraget med en 
eller flere borgere inddraget. 
 
Knyttet til denne aktivitet skal den studerende tydeligt/eksplicit reflektere over pædagogiske 
overvejelser/dilemmaer omkring aktiviteten ift. målgruppen, målsætninger, metode og 
forventet effekt. Denne planlagte aktivitet og refleksionerne knyttet hertil fremlægges for 
den samlede personalegruppe på et personalemøde. 
 
Den studerende skal desuden udarbejde en præsentationsportefolie for praktikken, hvor 
forløbet er dokumenteret og potentielt kan præsenteres for praktikstedets interessenter ved 
afrundingen af praktikken.   
 
Vejlederen bistår den studerende understøttende og relevant i forhold til tilrettelæggelse, 

gennemførelse og fremlægning.    

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. 

Den studerende forventes at tilegne sig viden om og erfaringer med centerets landsdækkende 
app – MindMotion. Og tilstræbe at motivere en eller flere borgere til at være i et samarbejde 
om brugen af app´en. 

 
Forhåndsviden om MindMotion kan evt. hentes på www.mind-motion.dk 
 
Refleksioner omkring effekt og dilemmaer forventes at være en del af vejledningen, men også 
gerne en del af den studerendes punkt på personalemøde. 

http://www.mind-motion.dk/
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Anbefalet litteratur: 
Se under arbejdsmetoder 
 

Særlige informationer 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. 

 
 

Organisering af praktikvejledning 

Hvordan er praktikvejledningen organiseret og tilrettelagt? 
Hvordan inddrages den studerendes portefolie? 

 
 

 

 

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): 
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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 

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 
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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 
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Social- og specialpædagogik 3. Praktik 
Kompetenceområde: Samarbejde og udvikling 

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:  
Den studerende har viden om 
……. 

Færdighedsmål:  
Den studerende kan …….. 

 

institutionelle, organisatorske og 
ledelsesmæssige rammer for 
social- og specialpædagogiske 
indsatser, 

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

Den studerende forventes her i 3. praktik – betinget af erfaring, faglig bevidsthed, 
modenhed og selvstændighed – at kunne indgå professionelt i det pædagogiske arbejde på 
(noget nær) lige fod med øvrige ansatte. Der forventes tydeligt egetansvar for egen læring, 
kontinuerligt initiativ og kompetent, professionel samarbejdsevne.   
 
Den studerende introduceres – af vejleder og ledelse – tidligt i praktikken til centerets 
organisatoriske, samarbejdsmæssige og ledelsesmæssige rammer, så den studerende har et 
grundlag for sin ageren i og sine refleksioner over centerets og tilbuddets relevans, 
konstruktion, interne/eksterne samarbejdskultur og ledelsesmæssige understøttelse. 

 
Den studerende forventes her konstruktivt at reflektere kritisk over centerets og tilbuddets 
indsatser samt interne og eksterne samarbejde.       

forskellige social- og 
specialpædagogiske tilgange og 
metoder, 

foretage en faglig vurdering af de 
metoder, som anvendes på praktikstedet 

Den studerende forventes at læse den anbefalede litteratur og tilegne sig viden (evt. øvrig 
litteratur og observation) og erfaringer (afprøvning) med centerets menneskesyn, 
tænkninger og faglige metoder med henblik på at kunne forholde sig konstruktivt kritisk til 
og vurdere centerets metodegrundlag og anvendelsen i praksis.  
 
Den studerende forventes at sætte disse refleksioner tydeligt på dagsordenen til 
vejledningstimerne og gerne konstruktivt udfordre og vurdere tilbuddet på den praksis, der 
foregår.      
 
Den studerende forventes at føre logbog over refleksioner, udviklingen i egen læring og 
pointer, som relevant kan anvendes i den præsentationsportefolio, der er produktmål for 
praktikken. 
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Den studerende forventes ligeledes at udvælge et pædagogisk tema og facilitere en 
drøftelse af dette på et personalemøde. Vejleder understøtter forberedelse og 
gennemførelse relevant.     

tilgrænsende fagligheder og 
rammerne for tværprofessionelt 
samarbejde, 

indgå i tværprofessionelt samarbejde 
om løsningen af konkrete opgaver 
og/eller problemstillinger, 

Den studerende forventes at deltage i handleplansarbejdet og møder med borgere og 
kontaktpersonerne, sagsbehandler og de yderligere eksterne aktører, der måtte være 
tilknyttet. Det forventes ligeledes, at den studerende kan ledsage borgere til lægebesøg, 
misbrugscenter, psykiater, møde med jobcenter o.lign.  
 
Den studerende forventes i vejledningen at reflektere over karakteren af og indholdet i det 
tværprofessionelle samarbejde og forholde sig til, hvordan borgerne generelt kan opleve så 

stor sammenhæng i indsatserne som muligt. 
 
Disse refleksioner forventes også genkendt i logbog og præsentationsportefolioen.   

opgave- og ansvarsfordeling 
mellem målgrupperne, 
professionelle, frivillige og 
pårørende, 

redegøre for egen faglighed, opgaver og 
ansvar i et mangefacetteret samarbejde 

Den studerende forventes at kunne forholde sig åbent reflekterende til egen og kollegaers 
praksis i relevante kontekster. Herunder også at søge og give relevant feedback på 
pædagogisk intervention, opgavefordeling og håndtering af kompleksitet. 
 
Det forventes her også, at den studerende – sammen med tilbuddets ansatte – gør sig 
tydelige overvejelser om, hvordan den kommunale indsats kan samskabes med andre 
aktører, herunder borgerne med psykosociale udfordringer, pårørende, frivillige, foreninger 
mm.    
 
Disse refleksioner forventes også genkendt i logbog og præsentationsportefolioen.   

forandringsprocesser og 
innovation, 

deltage i udviklingen af den 
pædagogiske praksis gennem innovative 

og eksperimenterende tiltag, 

SCS er en organisation i kontinuerlig udvikling og bevægelse. Der arrangeres løbende 
temadage, workshops, interne kurser osv. for at sikre, at medarbejdere inddrages, 

kompetenceudvikles og er i udviklingen. Det forventes, at den studerende deltager heri og 
bidrager aktivt og relevant. 
 
Den studerende forventes ligeledes – samstemt med vejleder – at overveje afprøvning af 
nye, bidragende pædagogiske perspektiver i planlagte aktiviteter.  

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 

Det forventes, at den studerende – samstemt med vejleder – dokumenterer sin 
pædagogiske praksis og beboerens udvikling relevant i tilbuddets dokumentations- og 
effektmålingsredskab.  
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pædagogisk praksis Den studerende forventes ligeledes at kunne dokumentere sit planlagte pædagogiske 
projekt med en eller flere borgere ift. beskrivelse af projekt, metodevalg, forventet effekt, 
evalueringsdesign og de evaluerende refleksioner.  
 
Disse refleksioner forventes også genkendt i logbog og præsentationsportefolioen.   

førstehjælp. udføre grundlæggende førstehjælp Den studerende forventes at kunne udføre livreddende førstehjælp. Hvis ikke den 
studerende selv har tilegnet sig disse færdigheder, gives relevant instruktion i centeret. 

Anbefalet litteratur: 
Se under arbejdsmetoder 
 

Særlige informationer om 3. 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. 

 

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

 

 

Studerendes læringsmål for 3. praktikperiode 

 
Studerendes navn:   Praktikvejleders navn:  

Studerendes studienr:   Praktikvejleders mail:  

Studerendes klasse:   Praktiksted:  

Uddannelsessted:   Tlf. til praktikvejleder:  
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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 

Hvad: 
 
 

Hvorfor:                                                 
 
 
 

Hvordan (metoder): 
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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  

 


