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PRAKTIKBESKRIVELSE 

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

Opdateret fra 7. marts 2018 

Beskrivelse af praktikstedet: 

Institutionens navn: 

Adresse: 

Postnr. og By: 

Tlf.nr.: 

Institutionens E-mail: 

 

 

Institutionsleder: 

Afdelingsleder: 

Kontaktperson for praktik i pæ-

dagoguddannelsen: 

Kommunal:  

Privat:  

 

Kildebjerget bo og beskæftigelsescenter 

Sanatorievej 2 

7140 Stouby 

24635644 

Klavs.T.hansen@hedensted.dk 

 

 

 

Heidi Lindberg Jensen 

Klavs Thomsen Hansen 

Klavs Thomsen Hansen 

Hedensted Kommune 
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Regional:  

 

 

 

 

Institutionstype/  

foranstaltning 

a) Antal børn/unge /voksne 

b) Aldersgruppe  

c) Antal stuer / afdelinger 

d) Åbningstid 

Kildebjerget ligger i udkanten af Stouby i naturskønne omgivelser med skov omkring og tæt 

ved Vejle Fjord. Kildebjerget har dermed gode udenoms arealer med boldbane og mulighed 

for mindre dyrehold. I skoven er der shelterpladser, dejlige vandreture og mountainbikeruter. 

Bodelen består af 3 huse, med værelser samt fælles køkken og opholdsrum. Nogle af værel-

serne er forbeholdt aflastning. Aflastningsdelen har eget fælles opholdsareal. Desuden er der 

to separate lejligheder.   

Vi har værksteder, der åbner op for en række kreative aktiviteter, ligesom der er værksted 

hvor cykler og scootere reparereres. Sportslige aktiviteter i hallen og ude liv, hvor naturen 

inddrages, fylder meget i hverdagslivet på Kildebjerget.  

Nærmeste by er Stouby 2 km væk. Her er der indkøbsmuligheder ligesom, man kan komme til 

og fra Stouby med offentlig bus. 

Lovgivningsgrundlag:  

Midlertidigt botilbud § 107. 

Beskyttet beskæftigelse § 103 

STU 

Alastning § 84 
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Obs: Praktikpladsen er i § 107 bodelen.  

Kildebjerget henvender sig til unge/ voksne (18-55år) med særlige behov.   

Det kan være unge med medfødt hjerneskade, udviklingsbetingede dysfunktioner, sent udvik-

lede, lav IQ, personer med Downs syndrom, ADHD, Autisme, lettere psykiske lidelser og per-

sonlighedsforstyrrelser. 

 Der er døgnbemanding med en vågen nattevagt.  

Institutionens formål  

jf. lovgrundlag. 

Kildebjerget er et midlertidigt botilbud under servicelovens § 107. 

Under opholdet i botilbuddet får borgerne mulighed at udvikle sociale , faglige og praktiske 

færdigheder. 

I samarbejde med borgeren udarbejdes der individuelle mål, som danner rammen for den pæ-

dagogiske indsats. Det er hensigten, at borgeren i forløbet får et mere afklaret billede af frem-

tidige bo – og beskæftigelsesmuligheder. 

Pejlemærker for social omsorg i Hedensted Kommune:  

- Sammen bevæger vi mennesker –  

Kerneopgaven i Social Omsorg er, at det enkelte menneske får omsorg, støtte og rådgivning 

der gør, at borgeren løbende udvikler sig til at kunne klare sig bedre og mere selv. 

I social omsorg arbejder vi ud fra følgende 5 pejlemærker: 

1. Borgernes funktionsniveau gør, at de har brug for os. Vi er der altid med fuld respekt for 

borgeren. 

2. Alle mennesker har ønske om at klare sig selv mest muligt. Vi arbejder derfor på brug og 

udvikling af borgernes potentiale. 
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3. Alle mennesker vil opleve sig set, hørt og forstået. Vi ved, at et godt møde med borgeren 

indeholder meget mere end levering af en ydelse. 

4. Alle medarbejdere og ledere vil den bedste udvikling. Vi ved, at nærværende og faglig le-

delse tæt på praksis er udviklende. 

5. Vores organisation og samarbejde må ikke være borgerens udfordring. Vi skal 

give borgeren koordinerede og sammenhængende forløb . 

Værdier: 

På Kildebjerget tror vi på at udvikling sker i et samspil med andre mennesker og at det bedst 

foregår, når vi har det sjovt.  

For at kunne udvikle egen identitet er det vigtigt, at kunne spejle sig i andre unge. Vi lægger 

vægt på det at være en del af et fællesskab og det ansvar, der følger med. 

 I et samarbejde mellem borgeren og den profesionelle har vi fokus på at finde ressourcer og 

udviklingspotentialer. Vores mål er, at borgeren gennem tilpas udfordring opnår færdigheder 

både socialt, personligt og fagligt og kan forlade Kildebjerget med et mere klart billede af 

hvilke kompetencer og muligheder de har. Det er vigtigt, at borgeren får en følelse af succes 

og en oplevelse af at være klædt bedre på til at mestre livet fremover. 

Karakteristik af brugergrup-

pen: 

Beskrivelse af den / de aktuelle 

børne- / bruger/borgergruppe. 

Borgerne er for størtedelens vedkommende unge mennesker , der fornyligt er flyttet hjemme-

fra. De har forskellige udfordringer og funktionsniveauer.  

Borgerne har i varierende grad alle nedsat psykisk eller psykisk funktionsevne eller særlige so-

ciale problemer.Det kan være personer med medfødt hjerneskade, udviklingsbetingede dys-

funktioner, sent udviklede, lav IQ, personer med Downs syndrom, ADHD, Autisme, lettere 

psykiske lidelser og personlighedsforstyrrelser . 

 

Borgerne har i varierende grad brug for rådgivning,støtte og motivation til: 

 

 At organisere, strukturere og håndtere dagligdagen 

 At klare hygiejne, økonomi, madlavning og rengørring 
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 At håndtere følelser og socialt samspil 

 At kunne regulere sig selv og håndtere konflikter 

 At udvikle og bevare socialt netværk 

 At finde /passe et arbejde eller en uddannelse 

 At lære færdigheder eksempelvis omkring kollektiv transport 

 At benytte kompenserende støttesystemer ( IT , pictogrammer  m.m.) 

  

 

 Nogle modtager primært støtten som vejledning, hvor andre har behov for et nøje tilrettelagt 

pædagogisk miljø, for at kunne trives i dagligdagen. 

 

 

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) 

 

 Pædagogisk praksis: 

Vores pædagogiske praksis tager udgangspunkt i, at borgerens udvikling, livskvalitet, selvbe-

stemmelesesret og ligeværd er i højsædet. Borger, sagsbehandler og forløbskoordinator udar-

bejder individuelle handleplaner, som er afgørende for hvilke læringsmål der arbejdes med. 

Vi foretager  en grundig kortlægning af den enkeltes styrker, potentialer, barrierer og motiva-

tion i løbet af opholdet på Kildebjerget. 

Vi er hele tiden nysgerrige og undersøgende på, hvordan vi bedst muligt, kan understøtte bor-

geren og forstå de bagvedliggende årsager til den adfærd, vi ser hos den enkelte borger. 

  

Metodisk: 

Borger har en forløbskoordinator, som er tovholder på det udviklingsforløb den enkelte borger 

gennemgår under opholdet på Kildebjerget. 

Den pædagogiske indsats er faseopdelt. Vi har 4 faser: 



Pædagoguddannelsen   VIA University College  

Side 6 af 27 

 

- Forberedelse inden indflytning 

- Observationsperiode 

- Udviklingsperiode 

- Udslusningsperiode 

Hver fase har mål og tilsvarende indhold. 

Der benyttes neuropædagogiske- , psykologiske og psykiatriske udredninger, for at tilrette-

lægge tilbuddet til den enkelte borger. 

Vi bruger værdsættende, motiverende og jeg-støttende samtaler. 

Vi laver socialfærdighedstræning og bruger principper fra low aurosal i vores tilgang. 

Vi bruger videooptagelser i vores praksis som analyseredskab til viderudvikling af den pæda-

gogiske praksis. 

Vi holder teammøder hver 2. uge og personalemøder 1 gang månedligt samt modtager lø-

bende ekstern supervision. Holder temadage i personalegruppen 1 gang i  kvartalet. 

Ansatte  

(pædagogiske faggrupper, andre 

faggrupper) 

Socialpædagoger,omsorgsmedhjælpere, social og sundhedshjælper, pædagogisk assistent, 

ergo-terapeut, håndværksuddannede, speciallærere. 

Praktikvejlederens kvalifikati-

oner: 

 

 

 Pædagogisk grunduddannelse 

 

x 
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PD modul i praktikvejledning: 

 

Diplomuddannelse  

 

Andet/ andre uddannelser: 

 

Navne: Tina Kjærulf 

Tværprofessionelt samar-

bejde in- og eksternt:  

Eks på samarbejdspartnere: sagsbehandlere, sygeplejersker, hjemmeplejen, psykologer, tera-

peuter, neurologer eller andre speciallæger, privatpraktiserende læger,psykiatrien, jobcenter-

konsulenter, håndværkere, tandlæger og -plejere. 

Særlige forhold omkring den 

studerendes ansættelse: 

Indehaver af kørekort vil være en fordel. 

(Egen bil er en fordel af hensyn til, at busforbindelserne er ringe ved tidlige og sene mødeti-

der) 

Arbejdsforhold 

Forventes den studerende at ar-

bejde alene? 

Ved bekræftelse: hvor meget og 

hvordan? 

Ja, der vil undtagelsesvist kunne forekomme alenearbejde efter introvagter. Det vil primært 

være i weekender og i ydertidspunkter på hverdage( fx 06.30-8.00 eller 22.30-23.00) 

 

Dog vil det kunne opleves, at man arbejder alene i sin afdeling, hvis en kollega er ude af hu-

set med en borger. Det vil altid kun være i korte perioder, og der vil altid være mulighed for 

at ringe til kollega. 

 

Som udgangspunkt har studerende ikke nattevagter. 

x 

x 
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Øvrige oplysninger  

I Hedensted kommune er der fokus på, at de studerende i Hedensted kommune møder hinan-

den, dette foregår på et intro møde i starten af din praktikperiode. 

 

Vejledning: Der er afsat i gennemsnit 1 1/2 times vejledning pr. uge.  

 

Vi forventer, at  den studerende er indstillet på at arbejde ud fra den tilrettelagte pædagogik 

og er loyal over for de beslutninger,der er truffet. Vi sætter samtidigt pris på at den stude-

rende reflekterer og stiller undrende spørgsmål. Vi forventer at studerende på den måde bi-

drager til at udvikle og forbedre pædagogikken. 
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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 

x 

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, 

 

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, 

 

evaluerings-, undersøgelses- 

og dokumentationsformer og 

dokumentere og evaluere 

egen deltagelse i pædago-

gisk praksis, herunder re-

flektere over kvaliteten i 

egne læreprocesser, og 
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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:  

 

Evaluering. Her formuleres 

hvordan den studerendes læ-

ringsudbytte evalueres ved 

2/3 af praktikperioden  

 

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? 

 

 

Den studerendes arbejds-

plan: 
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Organisering af kontakt til 

uddannelsesinstitution 

(herunder en kort beskri-

velse af hvordan institutio-

nen forholder sig, hvis der er 

bekymring / problemer i 

praktikforløbet) 
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Uddannelsesplan 2. praktik - Social- og specialpædagogik 

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 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 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, 

Vi skaber mulighed for: 

 At den studerende lærer at opnå borgernes tillid og sam-

men med sin viden om borgerens kompensationsbehov 

indgår i relation med hver af de enkelte borgere. 

 At den studerende via observationer indhenter viden om 

hvodan man bedst møder borgeren. 

 At den studerende via tale og adfærd lærer at kommuni-

kere hensigtsmæssigt med den enkelte borger såvel som i 

gruppesammenhænge. 
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 At den studerende lærer at forstå egen andel i relationen 

med borgerne og herigennem udvikler egen relationskom-
petence. 

 At den studerende lærer at have et øje for samspillet bor-

gerne imellem, og kan støtte borgerne i deres indbyrdes 

relationer. 

 At den studerende deltager og dermed kommunikerer i 

gruppeaktiviteter spil, sportsaktiviteter, borgermøder oa.  

 At den studerende lærer at indgå i dagsrutiner.  

 At den studerende lærer at gennemføre ugesamtaler med 

den enkelte borger. 

 At deltage i afdækning af den enkeltes kommunikative 

forudsætninger og evt. udvikle kompenserende støttesy-

ster og teknologier. 

 At skrive faglige observationer og vurderinger i dokumen-

tationssystemet csc 

 At blive introduceret til hvordan kommunikationen og re-

lationerne udspiller sig igennem oplæring og observation 

af , hvordan det faste personale gør. 

 

 

professionsetik og pædagogi-

ske værdier, 

analysere og vurdere etik, 

magt og ligeværd i sin egen og 

andres tilgang til det enkelte 

menneske og til fællesskaber, 

Vi skaber mulighed for: 

 At den studerende løbende fremlægger sine observationer 

og undrende spørgsmål til personalets praksis 

 At den studerende sammen med praktikvejleder og perso-

nale udvælger et fokusområde, hvor den studerende kan 

planlægge, gennemføre, evaluere og dokumentere et pæ-

dagogisk forløb med en eller flere borger. 

 At den studerende kan deltage i etiske og værdimæssige 

drøftelser. 

 At den studerende deltager i møder, hvor faglige drøftel-

ser og beslutninger finder sted. Etiske dilemaer vil ofte 

være en del af disse drøftelser. 
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 At der undervises i magt og selvbestemmelsesretten på 

vejledninger. 
 

konflikt- og voldsforebyg-

gelse, konfliktnedtrapning og 

udadreagerende adfærd, 

vurdere konflikter, forebygge 

og håndtere konflikter samt 

evaluere indgreb i konflikt- og 

voldsepisoder, 

Vi skaber mulighed for: 

 

 At den studerende gennem tale og adfærd lærer at forstå 

sin magt i relationen til borgerne. 

 At kunne bruge kolleger som rollemodel 

 At få indblik LA 2 modellen om Low arausal tilgang. 

 At den studerende bl.a gennem neuropædagogikken  læ-

rer at forstå de bagvedliggende årsager til den adfærd vi 

ser hos den enkelte 

 At den studerende lærer at støtte borgerne i deres rela-

tion til andre.  

 At den studerende lærer at have øje for samspillet bor-

gerne imellem.  

 At den studerende får viden om i nonverbale, verbale og 

nænsomme fysiske tilgange til at afværge konflikter og en 

ikke voldelig magtanvendelse. 

 At give den studerende indblik i, hvordan han eller hun 

øger tillid til egen håndtering af vanskelig adfærd, frem 

for at fokusere på at ændre den andens adfærd. 

 At den studerende får indblik i betydningen af at være 

loyal overfor pædagogikken – samarbejdsaftaler, dags-

strukturer etc. 

 At den studernde får indblik i den  kompleksitet, der er 

forbundet, når vi prøver at forstå og håndtere konflikter. 

 

bevægelsesmæssige, musi-

ske, æstetiske og kreative 

processers betydning i den 

tilrettelægge, gennemføre og 

evaluere pædagogiske aktivi-

Vi skaber mulighed for: 

 At den studerende kan arbejde med pædagogiske aktivi-

teter indenfor bevægelse, musik, æstetik og kreativitet. 
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socialpædagogiske praksis 

og 

teter inden for udvalgte områ-

der, herunder inddrage børn, 

unge og voksnes kreativitet og 

perspektiv og 

 At studernde sammen med borgerne kan benytte stedets 

faciliteter, hvor der bl.a  er musikinstumenter, kreativt 

værksted, idræts/ dramasal, natur og udendørs idrætsan-

læg.   

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. 

Vi skaber mulighed for: 

 At den studerende kan få kendskab til de hjælpemidler og 

professionsteknologier som anvendes på Kildebjerget- i 

hvilket omfang de anvendes, på hvilke betingelser og evt. 

hvilke eksterne samarbejdspartner der er. 

 At den studerende bidrager med observationer og delta-

ger i drøftelser i forbindelse med vurdring af hvilke vel-

færdsteknologiske/ IT værktøjer, der kan medvirke til at 

kompensere og støtte i den enkelte borgers hverdag. 

 

 At den studerende medvirker i den pædagoiske tilrette-

læggelse af implementeringen  af hjælpemidlet.  

Angivelse af relevant lit-

teratur:  

 ”KRAP” af Lene Metner og Peter Storgård  

 ”Mennesket i hjernen” af Kjeld Fredens, Hans Reitzels Forlag 2012 

  ” Hjerne, samhørighed, personlighed” af Susan Hart 2006 , Hans Reitzel Forlag. 

 LA 2 modellen . Socialstyrelsen.  Forfattere Trine Uhrskov, Krista Naver 

 Wagner og Baadsgaard: ”en ekstra hånd” ,”Lidt tid ekstra”, ”Adfærdsmodifikation” ( dette 

materiale findes på Kildebjerget).  

 ” På vej til voksen” Annette Løwert 

 ” Drengen, der voksede op som hund”  Forfattere :Bruce D. Perry, Maia Szalavitz 

 

 

For generel viden anbefales at søge på følgende hjemmesider: 

 

https://www.hedensted.dk/borger/handicap-og-psykiatri 

www.socialstyrelsen.dk 

www.sl.dk 

www.lev.dk 

www.dch.dk - handicapkonventionen 

http://www.sl.dk/
http://www.lev.dk/
http://www.dch.dk/
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www.viss.dk 

 

Evaluering. Her formuleres 

hvordan den studerendes læ-

ringsudbytte evalueres ved 

2/3 af praktikperioden  

Efter og på baggrund af 2/3-dels mødet med uddannelsesinstitutionen og den studerende udarbej-

des der en skriftlig udtalelse om, hvordan den studerende indtil videre har arbejdet med kompe-

tencemålene og hvordan kompetencemålene bliver opfyldt i den pågældende praktikperiode. 

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? 

a) Vi forventer, at den studerende skriver dagsorden og mailer den til vejlederen minimum 2 dage 

før vejledningstimen. Den studerende medbringer en eller flere situationer fra hverdagen med bor-

gerne/kollegaerne til vejledningstimerne, som der ønsker vejledning i. Den studerende deltager 

aktivt i vejledningstimerne. Den studerende deltager i fællesundervisning for studerende sammen 

med øvrige studerende. Den studerrende skal hele tiden have fokus på opfyldelsen af kompeten-

cemålene. Den studerende søger selv relevant vejledning og teoretisk viden for at nå kompetence-

målene. Kompetencemålene skal gøres synlige for hele personalegruppen – de præsenteres for 

dine kollegaer på personalemødet. 

b) Der vil være vejledning ca. 1,5 time ugentligt efter aftale. Vejledning vil foregå med praktikvej-

leder såvel som med leder og andre kollegaer afhængigt af aftale og indhold. Enkelte praktikvej-

ledningstimer kan være temabaserede og vil blive afholdt på tværs af organisationen. 

c) Portfolioen delagtiggøres med vejlederen evt. via mail. 

Institutionen som prak-

tiksted: 

Er der særlige forventninger 

til den studerendes forud-

sætninger? 

 Udviser respekt for borgerne, pårørende og kollegaer. 

 At være åben omkring dine tanker og refleksioner på personalemøderne, på teammøderne, 

på overlap og generelt i dagligdagen overfor dine kollegaer. 

 Jævnligt sætte et punkt på til personalemøder, hvor der fortælles om igangværende/kom-

mende projekter eller forundringspunkter. 

 Tage del i praktiske opgaver: madlavning, opvask, rengøring, indkøb osv. 

 Udviser ansvarlighed for de arbejdsopgaver/projekter du påtager dig. 

 Efterlever organisationens værdigrundlag i din praksis og overholder tavshedspligten. 

http://www.viss.dk/


Pædagoguddannelsen   VIA University College  

Side 19 af 27 

 

 Udviser vilje til at arbejde seriøst med dine udviklingsmål 

 Passer på dig selv, sætter grænser og siger fra, når du føler behov for det. 

 Tage initiativ 

 Forholder dig undrende. 

 Den studerende skal deltage i pårørendearrangementer, udflugter, kolonier, øvrige arran-

gementer og planlagte aktiviteter. Al deltagelse sker efter nærmere aftale. 

 Deltagelse i supervision og øvrige uddannelsesaktiviteter.  

 Indehaver af kørekort er en fordel 

Den studerendes arbejds-

plan: 

Tilrettelægges efter overenskomsten. Aftales med den studerende, som vil indgå på lige fod i ar-

bejdsplanen i de tidsrum, hvor der er personaledækning, dog ikke i nattevagt. 

Organisering af kontakt til 

uddannelsesinstitution 

(herunder en kort beskri-

velse af hvordan praktikste-

det forholder sig, hvis der er 

bekymring / problemer i 

praktikforløbet) 

Uddannelsesindhold: Praktikvejleder og afdelingsleder indgår i dialog med den studerende og 

uddannelsesstedet.   

Overenskomstmæssige forhold: Afklares med afdelingsleder. Såfremt den studerende er med-

lem af PLS kan TR inddrages. Udannelsesstedet kontaktes. 
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Uddannelsesplan 3. praktik - Social- og specialpædagogik 

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 læ-

rings-, udviklings- og omsorgsbehov og perspektiver i 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, orga-

nisatoriske og ledelsesmæs-

sige rammer, 

Vi skaber mulighed for: 

 At den studernde bliver introduceret til de individuelle pæ-

daggogiske handleplaner og tilgange for Kildebjergets  bor-

gere. 

 At den studerende lærer at opnå borgernes tillid og med sin 

viden om deres kompensationsbehov derefter kan indgå i 

relation med hver af de enkelte borgere. 

 At den studerende via tale og adfærd lærer at kommuni-

kere hensigtsmæssigt med den enkelte borger såvel som i 

gruppesammenhænge. 

 At den studerende lærer at forstå egen andel i relationen 

med borgerne og herigennem udvikler egen relationskom-
petence. 
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 At den studerende lærer at have et øje for samspillet bor-

gerne imellem, og kan støtte borgerne i deres indbyrdes re-

lationer. 

 At den studerende lærer at indgå i dagsrutiner.  

 At den studerende lærer at gennemføre ugesamtaler og 

følge op på disse.  

 At den studerende dagligt skriver observationer og faglige 

vurdringer i det fælles CSC dokumentationssystem. 

 At den studerende deltager i møder, hvor faglige drøftelser 

og beslutninger finder sted. 

 At den studerende på baggrund af praktisk og teoretisk vi-

den lærer at formulere sig om og forholde sig kritisk og re-

flekterende i forhold til samfundsmæssige opgave-vareta-

gelse. 

 At den studerende lærer at forstå og forholde sig til de 

samfundsmæssige, kulturelle, organisatoriske og institutio-

nelle vilkår, som har betydning for Kildebjergets borgere, 

pårørende og personale i dagligdagen 

forskellige social- og speci-

alpædagogiske tilgange og 

metoder, 

foretage en faglig vurdering af 

de metoder, som anvendes på 

praktikstedet, 

 At den studerende får indblik i og mulighed for at deltage i 

udarbejdelsen af pædagogiske handleplaner.  

I dette arbejde tages udgangspunkt i den enkelte borgers 

ønsker og behov. Der benyttes neuropsykologiske og -pæ-

dagogiske, psykologiske og evt. psykiatriske udredninger til 

at tilrettelægge tilbuddet til den enkelte borger.  

I Hedensted kommune udarbejder sagsbehandlerne en VUM 

(Voksen Udrednings Metode) på alle borgere. Det er udfra 

denne, at personalet udarbejder støttebeskrivelser og 

handleplans delmål.  

 At den studerende får mulighed for at gøre sig erfaringer 

med de redskaber, der anvendes på stedet – støttebeskri-

velser, forudsætningsanalyser , ressourceblomsten( KRAP), 

dagsrytmeskemaer osv.  

 At den studerende får mulighed for indblik i udarbejdelsen 

af udviklingsbeskrivelser, sansemotoriske tests og neu-

roscreeninger.  
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tilgrænsende fagligheder og 

rammerne for tværprofessi-

onelt samarbejde, 

indgå i tværprofessionelt sam-

arbejde om løsningen af kon-

krete opgaver og/eller pro-

blemstillinger, 

Vi skaber mulighed for: 

 At den studerende kommer til at deltage i samarbejdet med 

sagsbehandlere, lærere, personale fra borgernes arbejds-

steder, læger/ speciallæger, psykologer,sygeplejersker, fy-

sioterapeuter, personale i jobcenter osv.  

 At den studerende gennem dialog og sparring med kolle-

ger/ vejleder lærer at forholde sig bevidst til grænser og 

sammenfald med øvrige faggruppers ekspertiser. 

opgave- og ansvarsforde-

ling mellem målgrupperne, 

professionelle, frivillige og 

pårørende, 

redegøre for egen faglighed, 

opgaver og ansvar i et mange-

facetteret samarbejde, 

 At den studerende i tale og adfærd lærer at udvise social-

pædagogisk fagidentitet. 

 At den studerende de får mulighed for at gøre sig erfarin-

ger med at redgøre for dette på møder med egne såvel 

som andre faggrupper. 

forandringsprocesser og in-

novation, 

deltage i udviklingen af den 

pædagogiske praksis gennem 

innovative og eksperimente-

rende tiltag, 

Vi skaber mulighed for: 

 At den studerende får kendskab til aktuelle innovative tiltag 

og mulighed for deltagelse/iagttagelse . 

 At den studernde bliver en del af et bosted, der åbnede 1 

juni 2018.Dermed er Kildebjerget i sig selv et forholdsvist 

nyt tiltag. Vi afprøver forskellige måder at organisre daglig-

dagen på og er i det hele taget åbne over for innovative til-

tag, som skønnes at kunne give mening for stedet.  

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 

Vi skaber mulighed for: 

 At studerende løbende på vejledninger, sparring med kolle-

ger/ leder og på møder fremlægger sine egne erfaringer og 

stiller spørgsmål til sin egen praksis . 

 At den studerende dagligt skriver observationer og faglige 

vurdringer i det fælles CSC dokumentationssystem. 
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deltagelse, systematisk erfa-

ringsopsamling og refleksion 

over pædagogisk praksis og 

 At den studernde kan deltage i udarbejdelsen af skriftlige 

evalueringer og deltage i statusmøder (såfremt borger god-

kender). Der er mange af den type møder på Kildebjerget, 

da det er et midlertidigt og intensivt  tilbud. 

 At den studernde på praktikvejledning og gennem alminde-

ligt personalesamarbejde, får mulighed for at reflektere og 

redegøre for eget og Kildebjergets menneske, - lærings- og 

udviklingssyn. 

førstehjælp. udføre grundlæggende første-

hjælp. 

 

Angivelse af relevant lit-

teratur:  

 ”KRAP” af Lene Metner og Peter Storgård  

 ”Mennesket i hjernen” af Kjeld Fredens, Hans Reitzels Forlag 2012 

  ” Hjerne, samhørighed, personlighed” af Susan Hart 2006 , Hans Reitzel Forlag. 

  LA 2 modellen . Socialstyrelsen.  Forfattere Trine Uhrskov, Krista Naver 

  Wagner og Baadsgaard: ”en ekstra hånd” ,”Lidt tid ekstra”, ”Adfærdsmodifikation” ( dette 

materiale findes på Kildebjerget).  

 ” På vej til voksen” Annette Løwert 

 ” Drengen, der voksede op som hund”  Forfattere :Bruce D. Perry, Maia Szalavitz 

   Madsen, B. (2005): Socialpædagogik – integration og inklusion i det moderne samfund. 

Hans Reitzels   Forlag 

 

 

For generel viden anbefales at søge på følgende hjemmesider: 

 

https://www.hedensted.dk/borger/handicap-og-psykiatri 

www.socialstyrelsen.dk 

www.sl.dk 

www.lev.dk 

www.dch.dk - handicapkonventionen 

www.viss.dk 

 

http://www.sl.dk/
http://www.lev.dk/
http://www.dch.dk/
http://www.viss.dk/
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Evaluering. Her formule-

res hvordan den studeren-

des læringsudbytte evalue-

res ved 2/3 af praktikperio-

den  

Efter og på baggrund af 2/3-dels mødet med uddannelsesinstitutionen og den studerende udarbej-

des der en skriftlig udtalelse om, hvordan den studerende indtil videre har arbejdet med kompeten-

cemålene og hvordan kompetencemålene bliver opfyldt i den pågældende praktikperiode. 

Organisering af vejled-

ning: 

a) Hvordan tilrettelægges 

uddannelsesforløbet for den 

enkelte studerende?: 

b) Hvordan og hvornår af-

holdes vejledning? 

c) Hvordan inddrages den 

studerendes portfolio i vej-

ledningsprocessen? 

a) Vi forventer, at den studerende skriver dagsorden og mailer den til vejlederen minimum 2 dage 

før vejledningstimen. Den studerende medbringer en eller flere situationer fra hverdagen med bor-

gerne/kollegaerne til vejledningstimerne, som der ønsker vejledning i. Den studerende deltager ak-

tivt i vejledningstimerne.  Den studerende deltager i fællesundervisning for studerende sammen 

med øvrige studerende. Den studerende skal hele tiden have fokus på opfyldelsen af kompetence-

målene. Den studerende søger selv relevant vejledning og teoretisk viden for at nå kompetencemå-

lene. Kompetencemålene skal gøres synlige for hele personalegruppen – de præsenteres for dine 

kollegaer på personalemødet. 

b) Der vil være vejledning ca. 1,5 time ugentligt efter aftale. Vejledning vil foregå med praktikvejle-

der såvel som med leder og andre kollegaer afhængigt af aftale og indhold. Enkelte praktikvejled-

ningstimer kan være temabaserede og vil blive afholdt på tværs af organisationen. 

c) Portfolioen delagtiggøres med vejlederen evt. via mail. 

Institutionen som prak-

tiksted: 

Er der særlige forventnin-

ger til den studerendes for-

udsætninger? 

Vi forventer at du som  studerende på Kildebjerget:  

 Udviser respekt for borgerne, pårørende og kollegaer. 

 Er åben omkring dine tanker og refleksioner på personalemøderne, på teammøderne, på 

overlap og generelt i dagligdagen overfor dine kollegaer. 

 Jævnligt sætter et punkt på til personalemøder, hvor der fortælles om igangværende/kom-

mende projekter eller forundringspunkter. 

 Tager del i praktiske opgaver: madlavning, opvask, rengøring, indkøb osv. 

 Udviser ansvarlighed for de arbejdsopgaver/projekter du påtager dig. 

 Efterlever organisationens værdigrundlag i din praksis og overholder tavshedspligten. 

 Udviser vilje til at arbejde seriøst med dine udviklingsmål 
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 Passer på dig selv, sætter grænser og siger fra, når du føler behov for det. 

 Tager initiativ 

 Forholder sig undrende. 

 Deltager i diverse udflugter, kolonier, arrangementer og planlagte aktiviteter. Al deltagelse 

sker efter nærmere aftale. 

 Deltager i supervision og øvrige uddannelsesaktiviteter.  

 

 Indehaver af kørekort er en fordel 

 

Den studerendes ar-

bejdsplan: 

Tilrettelægges efter overenskomsten. Aftales med den studerende, som vil indgå på lige fod i ar-

bejdsplanen i de tidsrum, hvor der er personaledækning, dog ikke i nattevagt. 

Organisering af kontakt 

til uddannelsesinstitu-

tion 

(herunder en kort beskri-

velse af hvordan praktikste-

det forholder sig, hvis der 

er bekymring / problemer i 

praktikforløbet) 

Uddannelsesindhold: Praktikvejleder og afdelingsleder indgår i dialog med den studerende og ud-

dannelsesstedet.   

Overenskomstmæssige forhold: Afklares med afdelingsleder. Såfremt den studerende er med-

lem af PLS kan TR inddrages. Udannelsesstedet kontaktes. 
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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 hele tiden med forskellige udviklings- og innovationsfelter og vil derfor opfordre de studerende til at tage kontakt til os 

med henblik på, hvorvidt der kan indsamles empiri ift. det pågældende bachelorprojekt.  

 

Institutionens rammer for empiriindsamling: 

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

Borgerne skal give skriftlig tilladelse/samtykke til at indgå i videooptagelser, fotografering m.v. til ekstern brug. 

Kontaktperson for den studerende 

 

 


