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PRAKTIKBESKRIVELSE 

jf. Bekendtgørelse nr 354 af 07/04/2017 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. 

Gældende fra: 

Beskrivelse af praktikstedet: 

Institutionens navn: 

Adresse: 

Postnr. og By: 

Tlf.nr.: 

Institutionens E-mail: 

Hjemmeside adr.:  

Institutionsleder: 

Kontaktperson for praktik i pæ-

dagoguddannelsen: 

Kommunal:  

Privat:  

Regional: 

(Skemaet tilpasser sig automatisk, når det udfyldes) 

Aagades Børnehave 

Aagade 25 b 

9620 Aalestrup 

98641624 

leder@aagadesboernehave.dk 

www.aagadesboernehave.dk 

Betina Tollestrup Dalsgaard 

Linda M Larsen/ Christina Kvitsau Jensen 

 

 

Privat 
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Institutionstype/  

foranstaltning 

a) Antal børn/unge /voksne 

b) Aldersgruppe  

c) Antal stuer / afdelinger 

d) Åbningstid 

 

a) 45 børn 

b) 3- 6 år 

c) 2 stuer 

d) 06.00 – 17.00 man- torsdag, 06.00- 16.00 Fredag 

Institutionens formål  

jf. lovgrundlag. 

§ 7. Børn i dagtilbud skal have et fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø, som fremmer deres trivsel, sund-
hed, udvikling og læring. 

Stk. 2. Dagtilbud skal i samarbejde med forældrene give børn omsorg og understøtte det enkelte barns al-
sidige udvikling og selvværd samt bidrage til, at børn får en god og tryg opvækst. 

Stk. 3. Dagtilbud skal fremme børns læring og udvikling af kompetencer gennem oplevelser, leg samt pæ-
dagogisk tilrettelagte aktiviteter, der giver børn mulighed for fordybelse, udforskning og erfaring. 

Stk. 4. Dagtilbud skal give børn medbestemmelse, medansvar og forståelse for demokrati. Dagtilbud skal 
som led heri bidrage til at udvikle børns selvstændighed, evner til at indgå i forpligtende fællesskaber samt 
samhørighed med og integration i det danske samfund. 

Stk. 5. Dagtilbud skal i samarbejde med forældrene sikre en god overgang til skole ved at udvikle og under-
støtte grundlæggende kompetencer og lysten til at lære. Dagtilbud skal i samarbejde med skolerne skabe 
en sammenhængende overgang til skole og fritidstilbud.  

 

 

Karakteristik af brugergrup-

pen: 

Beskrivelse af den / de aktuelle 

børne- / bruger/borgergruppe. 

 

Børn i alderen 3- 6 år 



Pædagoguddannelsen   VIA University College  

Side 3 af 12 

 

Arbejdsmetoder: 

Kort beskrivelse af praktikstedets 

pædagogiske praksis og teoreti-

ske og metodiske grundlag (Ud-

dybes senere i relation til uddan-

nelsesplanens videns- og færdig-

hedsmål) 

 

 

Vi er en institution certificeret med det grønne flag og har ekstra stort fokus på udeliv og be-

vægelse, men tager det enkelte barns trivsel, udvikling læring og dannelse meget alvorligt. 

Derfor har vi i løbet af 2020 taget beslutning om et fælles pædagogisk løft i form af uddan-

nelse for alle i et pædagogisk analysesystem baseret på neuropsykologi. Systemet PAS bygger 

grundlæggende på modeller fra fire anerkendte teoretikere: Alexandr Luria, Lev Vygotsky, Ho-

ward Gardner og Reuven Feuerstein. PAS er skrevet ind i det, man kunne kalde for en dyna-

misk ramme, dvs. en forståelse af de menneskelige muligheder som mangfoldige og forander-

lige. 

PAS kan benyttes i vurderingen af børn fra 2 år og ind i voksenalderen. Når PAS kan anvendes 

til så bred en målgruppe, er det blandt andet fordi, det er opbygget i overensstemmelse med 

menneskets kognitive udviklingstrin. Systemet er opbygget i tre niveauer med rod i Blooms 

taksonomi, som opdeler læreprocesser i tre domæner: 

1. Det kognitive domæne (tænkning, viden, problemløsning) 

2. Det affektive domæne (holdninger, værdier, interesser og vurderinger) 

3. Det psykomotoriske domæne (manuelt / motorisk) 

 

PAS-systemets tests er designet til at vurdere borgerens kompetencer og potentiale på hvert 

af disse områder. Det betyder, at der kan laves en mere fintmasket udredning end normalt. 

Der måles både på opmærksomhed, hukommelse, eksekutive funktioner, sproglig kompe-

tence, visuel kompetence, personlig kompetence, social kompetence og logisk/matematisk 

kompetence. 

 

Alle input fra vurderingerne samles igennem en platform som analyserer på data og opstiller 

et forslag til en pædagogisk handleplan. 

Vi arbejder ud fra devisen at evidens giver et godt grundlag for intelligent problemløsning.  
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Vi VED noget (baseret på data, evidens den styrkede læreplan, teori og begreber) 

Vi KAN noget (omsætte vores viden til pædagogisk praksis, metoder og didaktik) 

Vi VIL noget (det moralske imperativ: at gøre og handle) 

Ift didaktikken: HVAD skal læres, HVORDAN skal det læres og HVORFOR skal det læres      

 

Ansatte  

(pædagogiske faggrupper, andre 

faggrupper) 

Uddannede pædagoger, 1 pædagogisk assistent 

Praktikvejlederens kvalifikati-

oner: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pædagogisk grunduddannelse: 

 

PD modul i praktikvejledning: 

 

Diplomuddannelse  

 

Andet/ andre uddannelser: 

 

 

Navne:  Linda M Larsen 

X 

 

 

X 
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             Christina Kvitsau Jensen 

              Betina Tollestrup Dalsgaard 

 

Tværprofessionelt samar-

bejde in- og eksternt:  

Logopæder, psykolog, famileafdelingen, Børn i bevægelse, sundhedsplejersker 

 

Særlige forhold omkring den 

studerendes ansættelse: 

Vi forventer engagement, stabilitet og initiativ – og en studerende som er fagligt funderet/ 

spørgende ift sin faglighed 

 

 

Arbejdsforhold 

Forventes den studerende at ar-

bejde alene? 

Ved bekræftelse: hvor meget og 

hvordan? 

 

Nej 

 

Øvrige oplysninger (Skemaet tilpasser sig automatisk, når det udfyldes) 
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Uddannelsesplan  
Praktikstedet skal jf. bekendtgørelsen §9 stk. 2 udfærdige Uddannelsesplan for de praktikperioder, praktikstedet kan modtage 

studerende. Planen skal udarbejdes i overensstemmelse med kompetencemålene for de relevante praktikperioder med angivelse 

af relevant litteratur, organisering af praktikvejledning og af kontakt til professionshøjskolen. Uddannelsesplanen udarbejdes i 

samarbejde med professionshøjskolen. 

Specialiseringsmuligheder: 

Hvilke specialiseringsmuligheder kan praktikstedet tilbyde? (Sæt X - Nogle praktiksteder, kan tilbyde flere 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:                    Sekundær: 

• Dagtilbudspædagogik                                                                                                                                   

 

• Skole- og fritidspædagogik                                                                                                   

 

• Social- og specialpædagogik                                                                      

X  
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Valgfagsområder: 

Følgende emneområder er valgfag for de studerende i løbet af uddannelsen.  

Hvilke af disse emneområder kan ses i det daglige arbejde i institutionen? 

                                                        

1) Kreative udtryksformer. 

2) Natur og udeliv. 

3) Sundhedsfremme og bevægelse. 

4) Medier og digital kultur. 

5) Kulturprojekter og kulturelt iværksætteri. 

6) Social innovation og entreprenørskab. 

7) Kulturmøde og interkulturalitet. 

  

X 

X 

X 
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Uddannelsesplan 1. Praktik (Grundfagligheden) 

Kompetencemål: De studerende kan begrunde, tilrettelægge, gennemføre og evaluere pædagogiske aktiviteter gennem delta-

gelse i pædagogisk praksis på praktikstedet, herunder vurdere egne læreprocesser i praksis. 

Vidensmål: Den studerende 

har viden om 

 

Færdighedsmål: Den stu-

derende kan 

Hvilke muligheder for læring kan etableres gennem den dag-

lige pædagogiske praksis og praktikvejledningen? 

(fx Hvordan arbejder praktikstedet med dette? hvilke læringsmulig-

heder tilbyder praktikstedet den studerene? Og hvordan understøt-

ter praktikstedet den studerendes læring indenfor dette?) 

praktikstedets målgrupper 

samt praktikstedets pædago-

giske og samfundsmæssige 

opgaver, 

anvende viden om praktik-

stedets samfundsmæssige 

opgaver i tilrettelæggelsen 

af det pædagogiske ar-

bejde, 

Vi har udarbejdet en næsten 90 siders læreplan, hvor vi meget de-

taljeret beskriver hvorfor og hvordan vi arbejder med disse 

 

målsætning, tilrettelæggelse 

og organisering af pædago-

gisk praksis, herunder om 

pædagogiske metoders ef-

fekter, 

målsætte, tilrettelægge, 

gennemføre og evaluere 

pædagogisk praksis med 

inddragelse af viden om ef-

fekten af forskellige pæda-

gogiske metoder, 

Via deltagelse i hverdagens praksis, og ved feks at forklare vores 

brug af data og PAS 

 

 

evaluerings-, undersøgelses- 

og dokumentationsformer og 

dokumentere og evaluere 

egen deltagelse i pædago-

gisk praksis, herunder re-

flektere over kvaliteten i 

egne læreprocesser, og 

Ved at inddrage den studerende i vores dokumentationsprocesser, 

og gennem praktikvejledermøderne 
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såvel den sundhedsmæssige 

som den dannelsesmæssige 

betydning af sunde madva-

ner, måltidskultur, hygiejne 

og indeklima. 

anvende viden om sundhed 

og sundhedsfremme i tilret-

telæggelsen af det pædago-

giske arbejde. 

 

 

 

Angivelse af relevant lit-

teratur:  

Aftales med praktikvejleder 

Evaluering. Her formuleres 

hvordan den studerendes læ-

ringsudbytte evalueres ved 

2/3 af praktikperioden  

Aftales med prtaktikvejleder 

Organisering af vejled-

ning: 

a) Hvordan tilrettelægges 

uddannelsesforløbet for den 

enkelte studerende?: 

b) Hvordan og hvornår afhol-

des vejledning? 

c) Hvordan inddrages den 

studerendes portfolio i vej-

ledningsprocessen? 

(Skemaet tilpasser sig automatisk, når det udfyldes) 

a) Ved at følge sin praktikvejleder eller anden mentor i praktikperioden -have dagsordener in-

den praktikvejledningsmøderne   

 

 

b) Mindst 1 x i ugen 

 

 

c)  Aftales med praktikvejleder 
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Den studerendes arbejds-

plan: 

Aftales med praktikvejleder, men mellem 06.00 – 0g 17.00 (16.00 fredage) 

Organisering af kontakt til 

uddannelsesinstitution 

(herunder en kort beskri-

velse af hvordan institutio-

nen forholder sig, hvis der er 

bekymring / problemer i 

praktikforløbet) 

Først ved samtale med den studerende, og dernæst en evt kontakt til uddannelsessted, ved be-

hov. 

Den studerende har mulighed for samtaler med leder, hvis problemer skulle opstå mellem vejleder 

og praktikant  
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Uddannelsesplan 4. praktik - Bachelorprojektet  

Område: Bachelorprojektet, herunder 4. praktikperiode. 

Bachelorprojektet udspringer af den studerendes specialiseringsområde. Bachelorprojektet og den tilhørende bachelorpraktik tager 

udgangspunkt i en professionsrelevant problemstilling. 

Bachelorprojektets problemformulering danner grundlag for en empirisk og teoretisk analyse, identifikation af 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. 

-Historiske, samfundsmæssige og internati-

onale, 

inddrage organisatoriske og samfundsmæssige forhold i perspektiveringen af den 

valgte problemstilling, 
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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: 

Vi arbejder evidensbaseret og med dataindsamling, anden form for dokumentation og undersøgelser, for at have de bedste forud-

sætninger for at iværksætte en pædagogisk praksis som vil medføre yderligere forbedringer – i et dynamisk billede.      

 

 

Institutionens rammer for empiriindsamling: 

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

Vil gives individuelt pr empiriindsamling 

Kontaktperson for den studerende 

Betina T. Dalsgaard 

 


