
PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE FOR 
VUGGESTUE 

 
Praktikstedsbeskrivelsen består af 4 hoveddele: 

A. Beskrivelse af praktikstedet 
B. Uddannelsesplan for første praktikperiode 
C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode 

a) Specialiseringsmuligheder for Dagtilbudspædagogik 
b) Specialiseringsmuligheder for Skole- og fritidspædagogik 
c) Specialiseringsmuligheder for Social- og specialpædagogik 

 
Vejledning til udfyldelse af denne praktikstedsbeskrivelse 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 angivne videns-og færdighedsmål. (De specialiseringområder 
institutionen ikke tilbyder, kan slettes).  
Den yderste kolonne udfyldes af den enkelte studerende. Den studerende skriver, hvordan han/hun 
vil arbejde med videns- og færdighedsmålene konkret i løbet af praktikken. Dette skal ske for hver 
enkel studerende og dermed bliver praktikstedsbeskrivelsent også en læringsplan for den enkelte 
studerende i gennem hele praktikforløbet.  

A. Beskrivelse af praktikstedet 
 Skriv i de hvide felter: 

Institutionens navn: Dalmose daginstitution 

Adresse: Vemmeløsevej 40, 4261 Dalmose 

Tlf.: 58 57 41 60 

E-mailadresse: dalmosedagin@slagelse.dk 

Hjemmesideadresse: http://Dalmosedaginstitution.slagelse.dk/ 

Åbningstider: Mandag til torsdag 6.00 – 16.45 og fredag 6.00 – 16.00 

Institutionsleder: Jeanette Scharboe 

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) x 

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

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

 

Fysiske rammer, ude og inde: 
Faciliteter (herunder faciliteter i lokalområdet) 

Dalmose Daginstitution er en ny integreret daginstitution som er 
opstartet d. 14.07.2014 i forbindelse med sammenlægningen af 
to lokale institutioner. Vi har til huse i et tidligere rådhus, som er 
totalt ombygget og indrettet til de aldersgrupper som vi har. Vi 
er en moderne institution med gode faciliteter og megen plads.  
Huset er opdelt i forskellige afdelinger: vuggestue, børnehave 
og fritidshjem, men vi bruger rummene på tværs og ud fra 
aktiviteter. 



Vuggestuen modtager børn fra 0-3 år, og har en lille ”før-
børnehavegruppe”. Der er fast tilknyttet personale på stuen. Men 
det øvrige personale i institutionen kender også børnene, hvilket 
gør, at de også kan assistere på stuen ved ferie, kurser, sygdom 
osv.     
 
Vi har et stort fællesrum/køkken hvor morgenåbningen foregår 
for alle børn i tidsrummet 6-7.15.  
Kl. 7.15 går vuggestuens børn og den respektive voksne ned på 
egen stue. 
 
I vuggestuen har vi dejlige lyse lokaler, indrettet så børnene har 
mulighed for at lege og tumle, eller trække sig lidt tilbage hvis 
der er behov for dette.  
Institutionen har også en multisal som vi benytter en gang om 
ugen. Her er der masser af plads til aktiviteter, som kan kræve 
mere plads end der er på stuen. Et mini-bibliotek hvor der kan 
findes en god bog og med plads til at få læst højt. Yderligere har 
institutionen for nylig fået opsat en vidensbrønd – et interaktivt 
digitalt læringsredskab, som vi kan inddrage i det daglige 
arbejde, når dette giver mening. 
Vi har egen grovgarderrobe til overtøj og med udgang til 
legepladsen. Her kan børnenes overtøj hænge og evt. tørre fra 
dag til dag. Vi har eget toilet med hæve/sænke borde, samt 
håndvask og toiletter i børnehøjde.  
 
Vores legeplads er ligeledes ny og stadig under udvikling. Den 
er indhegnet så børnene kan se/snakke med børnene fra 
børnehave og fritidshjem når de er ude. Vi har egen gynge, 
rutsjebane, klatretårn m.m. og mulighed for at benytte den store 
legeplads, hvor der fx er bålplads, multibane og en sjov mooncar 
bane. Endvidere har vi et lille stykke ”skov” hvor børnene kan 
gå lidt på opdagelse.  

Antal børn/unge/voksne: Vi er normeret til 15 børn, og der er 4 voksne tilknyttet stuen. 
I perioder har vi studerende og elever/praktikanter.   

Aldersgruppe: Børn 0-3 år. 

Beskrivelse af målgruppen: I vuggestuen modtager vi børn i alderen 0-3 år.  
Denne målgruppe kræver meget omsorg, tryghed og nærvær. 
Der er ligeledes meget praktisk arbejde med bleskift, spisning, 
middagssøvn m.m.     

Indsatsområder/ aktuelle projekter: I Vuggestuen arbejdes der ligesom i resten af huset med 
fællesskaber, socialisering, relationsdannelse og inklusion.  
Vi har en månedsplan som vi følger, og hvor forældrene kan se 
hvilke aktiviteter der laves den pågældende måned. 
Aktiviteterne tager udgangspunkt i de 6 læreplanstemaer. 
Endvidere har vi jævnlig ture ud i det blå, hvor vi fx benytter 
vores ”barnevognsbus”. 
Vi har en ”før børnehavegruppe” for de fire ældste børn på 
stuen. Med denne lille gruppe træner/øver vi ting som er godt at 
kunne, når man starter i Børnehave. Det kan fx være af/på 
klædning, toilettræning, spise sammen med Børnehaven osv. 

Arbejdsmetoder: 
Beskrivelse af institutionens foretrukne 
pædagogiske metoder og begrundelser herfor. 

Vi arbejder ud fra en anerkendende tilgang, hvor vi støtter op 
omkring det enkelte barnets behov og intentioner. Vi har et 
meget tæt samarbejde med forældrene, da det er dem der kender 
barnet bedst. Forældrene tilbydes samtaler når barnet har været i 



institutionen i 3 måneder, herefter hvert år, og ellers efter behov. 
Vores pædagogiske arbejdsredskab er analysecirklen, SlagPlan 
og Marte Meo. 

Tværprofessionelt samarbejde: 
Faggrupper som institutionen samarbejder med. 

Vi samarbejder med PPR, sagsbehandlere, dagplejen, skolen, 
inklusionsvejlederne, motorikkonsulenter, talepædagoger og 
sundhedsplejersken. 

Personalegruppens sammensætning: Der er 2 pædagoger og 2 medhjælpere på stuen + evt. 
studerende og andre elever/praktikanter. 

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)  

Andet/andre uddannelser  
Forbesøgets tilrettelæggelse        
Hvorledes inddrager praktikstedet flg. i forbesøget:  
• Den studerendes forberedelse til forbesøget 
• Dialog om praktikstedsbeskrivelsen 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 

Vi forventer at den studerende ringer og aftaler et besøg inden 
praktikken starter.   
 
Inden forbesøget skal den studerende have: 

• Læst praktikstedsbeskrivelsen samt vores hjemmeside   
 
Ved forbesøget sker følgende: 

• Den studerende vises rundt i huset, og præsenteres på 
stuen. 

• Der udleveres oversigt med personalemøder, 
stuemøder, arbejdsplan samt personalehåndbog.  

• Den studerende orienteres om, at medbringe billede 
samt en kort beskrivelse af sig selv til ophæng i 
institutionen ved praktikstart.  

• Tavshedserklæring samt ansættelsesbrev underskrives. 
Straffe- og børneattest indhenter institutionen. 

 
Ved første vejledning: 

• Gennemgang af krav og forventninger til 
praktikperioden, herunder uddannelsesplanen.  

• Orienteres om at vi i praktikperiode 2 og 3, har krav 
om en skriftlig opgave på ca. 5 A4 sider. Emnet er 
selvvalgt, men skal relatere til noget den studerende har 
interesseret sig for i praktikken. Opgaven skal være 
færdig inden sidste p-møde, hvor den studerende 
fremlægger. 

• Kort gennemgang af personalehåndbogen og evt. 
spørgsmål til denne.   
 

Yderligere for 2. og 3. praktik skal den studerende: 
• Medbringe tidligere arbejdsportfolio, således at der i 

vejledningen/planlægningen kan følges op på de 
vidensmål som eventuelt ikke er blevet nået i forrige 
praktik. 
 

Vi forventer, at den studerende efter forbesøget går hjem og 
reflektere over besøget og de muligheder der er at arbejde med 
på stuen/institutionen. Er der mulighed for, at opfylde den 
enkeltes ønsker i forhold til studie- og personlige mål/værdier. 
Er dette ikke tilfældet forventer vi, at den studerende kontakter 



os, så vi i samarbejde med seminariet kan finde en mulig 
løsning.      

De første dage på praktikstedet er planlagt.  
• Introduktion til institutionen, hverdagens og 

kulturens organisering. 

I de første par uger i Vuggestuen gør vi meget for, at den 
studerende kan få ro og fred til at lære stuens rutiner samt børn 
og forældre at kende. Der skal være mulighed for, at få en 
fornemmelse af hvordan vores rytme er i løbet af dagen, se og 
følge de voksne på stuen. Efter 14 dage forventes det at den 
studerende kan indgå i dagligdagen under vejledning af 
personalet.  
Vi forventer at den studerende hilser på forældrene og 
præsenterer sig. 

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 

2/3 samtalen foregår via Skype mellem lærer fra seminariet, den 
studerende og vejleder. 
 
Den afsluttende prøve tager udgangspunkt i 
præsentationspotefolien. 
  
Hvis der i praktikforløbet opstår bekymring eller problemer, vil 
vejleder tage en dialog med den studerende, om hvorvidt det er 
noget, vi kan løse på stedet, eller om vi må inddrage seminariet. 

Dato for sidste revidering: 04.04.15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



B. Uddannelsesplan for første praktikperiode 
Tema: Pædagogens praksis 

Pædagogisk Grundfaglighed - Pædagogens praksis – 1. praktik. 
Området retter sig mod deltagelse i pædagogisk praksis inden for det pædagogiske 
arbejdsområde. 

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

Hvordan vil jeg som 
studerende konkret 
arbejde med disse 
videns og 
færdighedsmål? 

praktikstedets 
målgrupper samt 
praktikstedets 
pædagogiske og 
samfundsmæssige 
opgaver, 

anvende viden om 
praktikstedets 
samfundsmæssige 
opgaver i 
tilrettelæggelsen af det 
pædagogiske arbejde, 

Vuggestuen er normeret til 
15 børn i alderen 0-3 år.  
Her er hverdagen præget 
af nærvær, tryghed og 
omsorg. Vi bakker op 
omkring børnenes behov 
for leg, nærhed og kontakt 
med øje for udvikling. 
Derfor foregår meget af 
vores hverdag nede på 
gulvet i børnehøjde.  
 
Vi arbejder med en fast 
genkendelig struktur. Der 
spises formiddagsmad ca. 
kl. 8.30 og i forlængelse 
heraf, holdes der samling. 
Herefter er der aktiviteter, 
der med udgangspunkt i 
vores læreplanstemaer 
tilpasses barnet/gruppen 
ude eller inde. Vi deler ofte 
børnene i mindre grupper, 
for derved at opnå tættere 
relationer og få bedre 
kendskab til det enkelte 
barns udvikling og behov. 
Ca. kl. 11.00 spiser vi 
frokost sammen med 
børnene, hvorefter det er 
blevet tid til at sove. De få 

 



børn som ikke sover, har 
mulighed for at lege.  
Vi gør meget for at følge de 
mindste børns søvnbehov, 
så de får mulighed for at 
sove flere gange i løbet af 
dagen. På samme måde 
spiser de mindste også på 
mere svingende tider end 
den øvrige gruppe. Der 
tilbydes eftermiddagsmad 
ca. kl. 14 og resten af 
eftermiddagen bruges til 
leg ude eller inde.    
 
Den studerendes læring 
understøttes gennem de 
daglige pædagogiske 
aktiviteter, vejledning, 
stuemøder, 
personalemøder, sparring 
med øvrigt personale samt 
ud fra de aktiviteter den 
studerende selv skaber. 

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 
deltage i planlagte 
aktiviteter på stuen, og selv 
sætte små aktiviteter i 
gang. 
Møde forældrene når de 
afleverer/henter deres 
børn, samt tage imod 
beskeder.  
 
Som studerende vil man 
ligeledes komme til at stifte 
bekendtskab med 
analysecirklen (systematisk 
tankegang), SlagPlan 
(digitalt læringsværktøj), 
samt principperne fra Marte 
Meo. Alt sammen værktøjer 
som vi anvender i vores 
pædagogiske arbejde.  
 
Den studerende deltager i 
alle møder, der ligger i 
praktikperioden. 
Endvidere kan der 
forekomme andre 
studierelevante møder og 
aktiviteter, som den 
studerende skal deltage i: 
fx foredrag, sommerfest 

 



m.m. Ekstra timer 
indregnes i arbejdsplanen. 
Evaluering og evt. nye 
ideer til praktikdokumentet 
er meget velkommende.  

Evaluerings-, 
undersøgelses- og 
dokumentationsformer,  

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

Vi evaluerer og 
dokumentere via foto-
skærm, infotavle, dagbog 
og SlagPlan (digitalt 
læringsredskab).  
 
Den studerende skal 
løbende opdatere sin 
arbejdsportfolio med 
refleksioner, observationer 
samt dokumentation.  
 
Vi benytter 
vejledningstimerne til, at 
drøfte den studerendes 
observationer og 
refleksioner. Relevant 
litteratur vil også kunne 
inddrages. Vi opfordrer den 
studerende til, at udnytte 
den videnskompetence som 
personalegruppen 
besidder.    

 

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. 

Institutionen har egen 
kostpolitik, udarbejdet på 
baggrund af Slagelse 
Kommunes kostpolitik. 
Denne kan ses på 
hjemmesiden. 
 
Personalet spiser sammen 
med børnene på stuen, 
hvilket også gælder den 
studerende.  
Vi har en personalepolitik 
hvori der står, hvordan 
man forholder sig til mad 
og drikke i institutionen. 
Vi skal huske på, at vi er 
rollemodeller.  
 
Personalet/den studerende 
hjælper og guider børnene 
til vask af hænder, for at 
opnå så god en hygiejne 
som muligt. 

 

 
 



Anbefalet litteratur:  
 
Institutionens praktikstedsbeskrivelse og hjemmeside. 
 
Øvrig litteratur aftales løbende.  

Særlige informationer om 1. praktikperiode 
Arbejdsplan for studerende: 
Hvilke tidsrum skal den studerende forvente at arbejde indenfor. Kan den studerende forvente at arbejde alene? 

Institutionen har følgende åbningstider:  
Mandag-torsdag kl. 6.00-16.45, fredag kl. 6.00-16.00  
Arbejdstiden vil ligge inden for dette tidsrum. 
Vi bestræber os på, at den studerende ikke er alene med børnene. Dog kan dette være tilfældet når der fx 
skal puttes børn, skiftes bleer m.m. 
 
Det er den studerendes eget ansvar at leve op til kravene omkring det skriftlige i uddannelsen. 

Den studerendes placering på praktikstedet 
Tilknytning til gruppe/stue/afdeling. 

Den studerende vil være tilknyttet en personale i Vuggestuen under hele forløbet.  
Vi anbefaler dog, at man som studerende benytter sig af det øvrige personales kompetencer. 

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

Vi bestræber os på at holde vejledning en gang om ugen, en time ad gangen. Tidspunktet aftales løbende. 
 
Det er den studerendes eget ansvar, at tage eventuelle noter. Det er også den studerendes eget ansvar, at 
få læst de tekster eller lign. der i fællesskab er aftalt. Ligeledes at arbejdsportefolio samt 
præsentationsportefolio er opdateret. Være velforberedt til vejledningstimerne.  
Er dette ikke tilfældet vil vejledningen blive aflyst, og den studerende vil fortsætte arbejdet på stuen.  
 
Under vejledning skal den studerende være forberedt på, at øvrigt personale kan deltage for at bidrage med 
deres kompetencer og samt med viden udenfor den valgte målgruppe.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



C. Uddannelsesplan for anden og tredje 
praktikperiode 

a) Dagtilbudspædagogik 
Kompetenceområde: Relation og kommunikation – 2. praktik 
Pædagoger med denne specialisering har særlige kompetencer til at arbejde inden for den 
del af det pædagogiske arbejdsområde, der retter sig mod 0–5-årige. De vil i særlig grad 
have kompetencer til at skabe og udvikle pædagogiske miljøer og aktiviteter, hvor der på 
et pædagogisk fagligt grundlag skabes optimale betingelser for et stimulerende og trygt 
børneliv. 

Kompetenceområdet retter sig mod relationer, samspil og kommunikation i pædagogisk 
praksis med 0-5-årige børn, herunder betydningen af børns forskellige livsbetingelser for 
trivsel, relationer og kommunikation. 

Kompetencemål: Den studerende kan skabe relationer til det enkelte barn og 
børnegruppen, støtte børnene i at indgå i relationer til hinanden, støtte udviklingen af 
børns kommunikative kompetencer, beherske professionel kommunikation samt reflektere 
over sine egne evner til at kommunikere og indgå i relationer. 
Vidensmål:  
Den studerende har v  
om… 

Færdighedsmål:  
Den studerende kan…  

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

Hvordan vil jeg som stude   
konkret arbejde med diss    
og færdighedsmål? 

det 0-5 årige barns 
forudsætninger og 
udviklingsmuligheder, 
herunder børn med 
særlige behov, 

tilrettelægge 
differentierede 
pædagogiske aktiviteter 
gennem analyse af 
børns forudsætninger, 
interaktion og 
kommunikation, 

Alle børn har ret til at være   
en del af et fællesskab, hvor 
de kan udvikles fysisk og 
mentalt, og skabe relationer 
på tværs af alder og køn.  
Vi arbejder med fællesskaber 
ud fra børnenes interesser og 
vores planlagte aktiviteter. 
 
Vi arbejder tit med børnene i 
mindre grupper, for bedre at 
give tid til fordybelse samt 
tilgodese det enkeltes barns 
udviklingsbehov. 
 
Den studerende skal være 
opmærksom på, at 
fællesskab kan foregå på 
mange niveauer, og ikke alle 

 



børn deltager i fællesskabet 
som vi kan forvente. Derfor 
er det op til os at skabe rum 
og tillid, så alle kan 
inkluderes på bedste vis. 
 
Den studerende skal indgå i 
refleksionen over, hvordan vi 
skaber en praksis, der 
inkluderer børnene i 
fællesskaber. Sætte sig selv i 
spil via aktiviteter og kunne 
se og understøtte børn i en 
konkret praksis på stuen. 

samspil og interaktion 
samt relationernes 
betydning for det 0-5 
årige barns leg, læring, 
socialisering, trivsel og 
udvikling, 

skabe nærværende 
relationer og 
understøtte det enkelte 
barns udfoldelses- og 
deltagelsesmuligheder i 
fællesskabet, 

Inklusion indgår i vores 
tilrettelæggelse af 
dagligdagen. Vi tager højde 
for det enkelte barns 
udvikling og ressourcer i 
forhold til aktivitet, 
tidsperspektiv, fysiske 
rammer og 
gruppesammensætningen.   
Selvom vi er i vuggestue, og 
børnene er små, skal der 
stadig være plads til alle børn 
på stuen og i fællesskabet.  
 
Den studerende skal her 
kunne spotte de børn, som 
falder ud af fællesskabet. 
Kunne skabe relationer til det 
enkelte barn og være aktiv i 
forhold til, at guide barnet ind 
i fællesskabet/relationen 
igen. Dog med øje for, at 
børnene i denne målgruppe 
ikke er så gamle.   

 

dialog og professionel 
kommunikation, 

kommunikere 
nuanceret, præcist og 
forståeligt med børn, 
familier og kolleger, 

Vi har et kodeks der siger, at 
vi taler pænt og 
anerkendende til hinanden. 
Det betyder, at barnet bliver 
lyttet til, set og forstået.  
Vi bruger et tydeligt verbalt 
sprog over for børnene, 
understøttet af tegn og 
kropssprog.  
Vi målretter sproget til det 
enkelte barn afhængig af 
alder og sproglig kognitiv 
udvikling.  
Dialog er et vigtigt redskab 
for at kunne begå sig i 
fællesskaber. Derfor skal 

 



børnene også lære at 
udtrykke sig passende i 
forhold til situationen. 
Børnene guides i at sætte ord 
på deres indtryk, oplevelser 
og følelser. 
 
Den studerende skal kunne 
indgå i dialog med børnene, 
med en anerkendende 
tilgang. Møde forældrene på 
samme måde og kunne 
formidle en besked samt 
formulere sig skriftligt. Fx på 
vores infotavle og i 
dagbogen, tage referater 
m.m.    

leg, legeteori og 
legekulturer 

rammesætte børns leg, Vuggestuen er indrettet med 
små læringsmiljøer, der 
appeller til forskellige former 
for leg. Vi igangsætter 
lege/aktiviteter og guider 
børnene i deltagelse efter 
princippet: foran, ved siden 
af og bagved.  
Alle dage er der plads til ”fri 
leg”, hvor børnene danner 
relationer på tværs af køn og 
alder, hvilket er med til at 
udvikle deres identitet.  
 
Den studerende skal kunne 
lege - sætte sig på gulvet og 
indgå i legen med børnene. 
Sætte spontane lege i gang 
og guide børnene ind i legen. 
Være med til at planlægge 
og udføre aktiviteter ud fra 
læreplanstemaerne.  

 

kropslig, kreativ, musisk   
æstetisk læring og udfo   
pædagogisk praksis  

målsætte, tilrettelægge 
og evaluere 
pædagogiske aktiviteter 
og generelt motivere og 
understøtte børns leg 
og æstetiske, musiske 
og kropslige udfoldelse 
og 

Vi er en certificeret 
bevægelsesinstitution. Derfor 
er bevægelse en naturlig del 
af vores hverdag.  
Vi hører meget musik på 
stuen, da børnene gerne vil 
danse og bevæge sig på 
bedste vis, alt efter alder. Vi 
benytter multisalen en gang 
om ugen, hvor der er 
madrasser, bolde osv. vi kan 
tumle og lege med. Der er 
både fri leg, og planlagte 
aktiviteter i salen.  
 

 



Den studerende vil også få 
ansvaret for aktiviteter og 
deltage i planlægningen af 
disse.  

omsorg, 
sundhedsfremmende 
og forebyggende 
arbejde. 

tilrettelægge, 
gennemføre og 
evaluere indsatser for 
omsorg, sundhed og 
forebyggelse 

Vi arbejder ud fra vores 
kostpolitik samt vores 
pædagogiske værdier - 
bevægelse og udeliv, både i 
hverdagen og i temaer. 
Vi benytter 
sundhedsplejersken både 
forebyggende og 
konsultativt.  
 
Den studerende vil sammen 
med personalet være med til 
at sætte aktiviteter og 
bevægelse i gang ude. 
Ligeledes være med til at 
holde bedst mulig hygiejne 
på stuen, for at mindske 
smitte af bakterier.      

 

Anbefalet relevant litteratur: 
 
Institutionens praktikstedsbeskrivelse og hjemmeside. 
 
Øvrig litteratur aftales løbende. 

Dagtilbudspædagogik 3. praktik 
 

Kompetenceområde: Samarbejde og udvikling – 3. praktik 
Området retter sig mod systematisk og videnbaseret refleksion over og bidrag til udvikling 
og innovation i pædagogisk praksis. 
 

Kompetencemål: Den studerende skal målrettet kunne tilrettelægge, gennemføre, 
dokumentere og evaluere aktiviteter og læreprocesser, der støtter barnets trivsel, læring, 
dannelse og udvikling. I den forbindelse skal den studerende på et fagligt grundlag kunne 
udfordre eksisterende praksis, afsøge og vurdere alternative muligheder og bidrage til 
udvikling af pædagogisk praksis. 
Vidensmål:  
Den studerende 
har viden 
om……. 

Færdighedsmål:  
Den studerende 
kan…….. 

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

Hvordan vil jeg som 
studerende konkret 
arbejde med disse videns 
og færdighedsmål? 

samfundsmæssige 
og institutionelle 
problemstillinger 
forbundet med 

identificere, analysere 
og vurdere 
samfundsmæssige 
rammer og 

I det daglige arbejde 
anvender vi redskaber som: 
handleguiden, TRAS, 
TRASMO, Marte Meo og 

 



pædagogisk 
arbejde i dagtilbud, 

institutionskulturens 
betydning for 
samarbejde, 
pædagogisk udvikling 
og kvalitet, 

analysecirklen. Redskaber 
som er med til, at gøre os 
klogere på det enkelte barn 
samt egen praksis.  
 
Den studerende vil opleve, at 
der både er muligheder og 
begrænsninger i det 
pædagogiske arbejde. Derfor 
er det vigtigt, at kende de 
tværfaglige ressourcer der er 
i systemet for at hjælpe børn 
og familier.   
 
I forhold til den studerende 
er det vigtigt, at denne kan 
modtage kritik og er klar til 
at reflektere over egen 
praksis. Stille sig undrende 
og spørgende over for vores 
praksis, således at vi 
sammen kan blive klogere på 
egen pædagogiske praksis.  

leg, bevægelse, 
natur- og 
kulturoplevelser, 
digitale medier 
samt skabende 
aktiviteters 
betydning for 0-5 
åriges dannelse, 
trivsel, læring og 
udvikling, 

udvikle det fysiske, 
psykiske, sociale og 
æstetiske 
børnemiljø, 

Vi har mulighed for at 
anvende iPads i vores 
pædagogiske arbejde. Vi kan 
fx tegne, spille lærings-/ 
underholdningsspil, se et 
afsnit af Bamses Billedbog 
osv. 
Vi har for nylig fået opsat en 
vidensbrønd – et interaktivt 
læringsredskab. Her kan 
børnene fx spille vendespil, 
samle puslespil m.m. 
 
Børnene er ude på vores 
legeplads hver dag, hvis 
vejret er til det. Børnene er 
ikke så gamle og kommer 
nemt til at fryse, hvilket vi 
tager højde for. Vi går også 
jævnligt ture i lokalområdet, 
hvor der er naturlegepladser, 
skov og sø, samt skole med 
bibliotek.   
 
Den studerende må have øje 
for, hvad teknologien kan 
bidrage med, hvilke fordele 
og ulemper, den også 
rummer i forhold til børnenes 
og samfundets udvikling.  
Den studerende er meget 

 



velkommen til at komme 
med nye ideer og input til 
udviklingen af det æstetiske 
miljø i vuggestuen.  

forandringsprocess
er og innovation, 

bidrage til udvikling af 
pædagogisk praksis 
gennem innovative og 
eksperimenterende 
tiltag, 

Vi skal til at arbejde med 
KIDS - som er et 
kvalitetsudviklingsprogram. 
 
Den studerende er 
deltagende i denne proces 
sammen med den øvrige 
personalegruppe. 

 

inddragelse af børn 
og forældres 
perspektiv i 
udviklings- og 
forandringsprocess
er, 

inddrage børn og 
forældres ideer og 
kreativitet som en del 
af pædagogiske 
udviklings- og 
forandringsprocesser, 

Vi har en bestyrelse, som 
gerne vil gøre en aktiv 
indsats for institutionen og 
lokalområdet. Fx samarbejde 
med byens foreningsliv. Vi 
inddrager bestyrelsen i nye 
tiltag og tager gerne imod 
nye ideer fra deres side. 

 

didaktiske og 
pædagogiske 
metoder til 
udvikling af 
pædagogisk 
praksis, herunder 
dokumentation og 
evaluering, og 

sætte mål, anvende 
dokumentations- og 
evalueringsmetoder 
og udvikle viden 
gennem deltagelse, 
systematisk 
erfaringsopsamling og 
refleksion 
over pædagogisk 
praksis og 

Vi evaluerer vores 
aktiviteter/projekter via det 
digitale redskab SlagPlan, og 
på vores stuemøder.  
Vi anvender forskellige 
dokumentationsformer. Fx 
dagbog, infotavle, 
fotoskærm, hjemmeside samt 
ved at vise det frem som 
børnene producerer ved 
aktiviteter.  
 
Den studerende planlægger 
aktiviteter samt redegør for, 
hvilke dokumentations og 
evaluerings former der 
benyttes.  
Dette fremlægges på et 
personalemøde inden opstart. 
Evaluering og refleksioner 
præsenteres ligeledes på et 
personalemøde efter 
udførelsen.  
   
Her er der mulighed for at 
lave noget, som kan bruges i 
præsentationspotefolien.  

 

førstehjælp. udføre 
grundlæggende 
førstehjælp. 

Vi hjælper børnene med at 
få renset og vasket diverse 
skrammer og rifter og sætter 
plaster på. I tilfælde af 
større skader samt skader vi 
ikke kender omfanget af, 

 



yder vi førstehjælp mens vi 
ringer til alarmcentralen og 
forældrene.  
Personalet i institutionen har 
førstehjælpskursus hvert 
andet år. 

Anbefalet litteratur: 
 
Institutionens praktikstedsbeskrivelse og hjemmeside. 
 
Øvrig litteratur aftales løbende. 

Særlige informationer om 2. og 3. praktikperiode 
Arbejdsplan for studerende: 
Hvilke tidsrum skal den studerende forvente at arbejde indenfor. Kan den studerende forvente at arbejde 
alene? 

Institutionen har følgende åbningstider:  
Mandag-torsdag kl. 6.00-16.45, fredag kl. 6.00-16.00  
Arbejdstiden vil ligge inden for dette tidsrum. 
Den studerende vil i løbet af dage komme ud for at være alene med en gruppe børn. Fx sidde hos sovebørn, 
spise med en gruppe børn, udføre aktiviteter m.m. 
 
Det er den studerendes eget ansvar dagligt, at følge op på potefolioen og samtidig have øje for hvad der 
skal med i præsentationspotefolioen. 
Under vejledning aftales det endeligt hvad der medtages til eksamen.  

Den studerendes placering på praktikstedet 
Tilknytning til gruppe/stue/afdeling. 

Den studerende vil være tilknyttet en fast personale i Vuggestuen under hele forløbet.  
Vi anbefaler dog at man som studerende benytter sig af det øvrige personales kompetencer. 

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

Vi bestræber os på at holde vejledning en gang om ugen, en time ad gangen. Tidspunktet aftales løbende. 
 
Det er den studerendes eget ansvar at tage eventuelle noter. Det er også den studerendes eget ansvar, at 
få læst de tekster eller lign. der i fællesskab er aftalt. Ligeledes at holde sin potefolio opdateret og være 
velforberedt til vejledningen. 
 
Under vejledning skal den studerende være forberedt på, at øvrigt personale kan deltage for at bidrage med 
deres kompetencer og samt med viden udenfor den valgte målgruppe. 
 
 
 


	Praktikstedsbeskrivelsen består af 4 hoveddele:
	Vi hjælper børnene med at få renset og vasket diverse skrammer og rifter og sætter plaster på. I tilfælde af større skader samt skader vi ikke kender omfanget af, yder vi førstehjælp mens vi ringer til alarmcentralen og forældrene. 

