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PRAKTIKBESKRIVELSE 

Dagtilbudspædagogik anden og tredje praktikperiode 
2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014 

 

Praktikbeskrivelsen består af 2 hoveddele: 

A. Beskrivelse af praktikstedet 

B. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode. Specialiseringsmuligheder for Dagtilbudspædagogik, herunder 

studerendes læringsmål og praktikvejleders praktikudtalelse 
 

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

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

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

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

Praktikvejleder udfylder praktikudtalelsen efter statusmødet. Der er skabelon hertil under den studerendes læringsmål. Praktikbeskrivelsen inddrager således både 

praktikstedets uddannelsesplan og den studerendes læringsmål samt praktikstedets praktikudtalelse. (praktikudtalelsen kan adskilles fra praktikbeskrivelsen, når den 

videregives til professionshøjskolen). 

 

A. Beskrivelse af praktikstedet 

  

Institutionens navn: Møllegården 

Adresse: Rødtjørnevej 2, 4200 Slagelse 

Tlf.: 58 53 11 05 

E-mailadresse: moellegaarden@slagelse.dk 

Hjemmesideadresse: www.moellegaarden.slagelse.dk 

Åbningstider: Mandag til torsdag kl. 6.00 – 18.00, fredag kl. 6.00 – 17.00  

Institutionsleder: Charlotte Harrild 

mailto:moellegaarden@slagelse.dk
http://www.moellegaarden.slagelse.dk/
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Specialiseringsmuligheder på praktikstedet: 

For hurtigt overblik, sæt kryds ved de specialiseringsmuligheder, 

der er på praktikstedet. 

Dagtilbudspædagogik  x 

Skole- og fritidspædagogik  

Social- og specialpædagogik  

Fysiske rammer, ude og inde: 

Faciliteter (herunder faciliteter i lokalområdet). 
Møllegården startede som børnehave 1/11 – 88 med plads til 80 børnehavebørn i 

alderen 3 – 6 år. I 1995 øgedes børnetallet til max 88 børn i alderen 3 – 6 år. 
Møllegården flyttede til nuværende nybyggede lokalitet julen 2000.  

Den 1. maj 2009 blev vi et aldersintegreret dagtilbud med vuggestue til 24 børn i 

alderen 0 – 2 år.  
I dag tilbyder vi plads til 27 vuggestuebørn og 89 børnehavebørn. 

 
Indendørs faciliteter: 

 2 vuggestuegrupper med et fællesrum, samt badeværelse, krybberum og 

stor garderobe, hvor der også er plads til fysisk udfoldelse. 

 4 børnehavegrupper. Hver stue er indrettet med hems og legerum under, så 

der er rum i rummet. De 4 stuer er opdelt således, at der er 3 grupper med 
børn i alderen 3 – 5 år og 1 gruppe til førskolebørn i alderen 4 – 6 år. 

 Et fælles værksted med mulighed for kreativ udfoldelse som f.eks. arbejde 

med træ, maling og ler. Det er også muligt at flytte ”værkstedet” ud i 
sommerhalvåret. 

 Et puderum til storbørnsgruppen, og som kan ændres til teaterscene. 

 Et fælles rytmiklokale til fysiske og motoriske aktiviteter, indeholdende en 

jernbjælke til at hænge sanseredskaber i (f.eks. hængekøje, boksebold og 
bikube). Dette rum bruges ligeledes til soverum mellem kl. 12 og 14.. 

 Et fælleskøkken/alrum med mulighed for inddragelse af børnene i 

madlavning, bagning o. lign. Dette rum anvendes dels til legeaktiviteter i 

løbet af dagen, f.eks. bordfodboldspil, bygge med magneter/ 
konstruktionsleg mv., dels har vi muligheden for at lave det til et stort rum 

til brug ved f.eks. forældremøder. 
 2 fælles møderum, som dagligt anvendes til møder og opdeling af børnene i 

mindre grupper, hvor der bl.a. arbejdes med sproglig opmærksomhed. 

Lokalerne anvendes også af §11 pædagog, talepædagog og psykolog. 

 
Udefaciliteter: 

 Vi har en dejlig stor legeplads med mulighed for spændende og fantasifulde 

lege. Terrænet er kuperet, og vi har en lille ”skov”. Der er multibane, cykle-
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/mooncarbane, gynger, klatrestativ, koldbøttestænger, stor sandkasse med 

legehuse, balancereb, bålplads, karruseller, fliseområder og meget andet. 

Vi bor i gåafstand til byen og stationen. Vi besøger ofte biblioteket og anlægget mv. 
Vi tager af og til bussen til skov og strand samt andre spændende steder. 

Antal børn/unge/voksne: Vores normering er 27, 0-2 årige børn og et gennemsnit på 80, 3-6 årige børn med 

et max på 89 børnehavebørn. 

Vi er 20 pædagogiske personaler, 1 køkkenassistent, 1 pedel og et vekslende antal i 
løntilskud. 

Aldersgruppe: Vi er et aldersintegreret dagtilbud med børn fra 0 – 6 år. 

Beskrivelse af målgruppen: Børnene i Møllegården repræsenteres af forskellige etniske baggrunde. Vi arbejder 
med sproglig opmærksomhed og har et tæt samarbejde med vores §11 pædagog.  

Vores børn kommer fra forskellige samfundslag, med forskellige ressourcer i 
familierne. 

Indsatsområder/aktuelle projekter: Vi arbejder med vores pædagogiske læreplaner og dokumentation. Vi arbejder ud 
fra de 6 temaer: 

 Alsidig personlig udvikling 

 Sociale kompetencer 

 Sproglig udvikling 

 Krop og bevægelse 

 Naturen og naturfænomener 

 Kulturelle udtryksformer og værdier 

 
De 6 temaer er implementeret i vores årshjul. 

 

De 2 vuggestuegrupper samarbejder om et forløb med børnene opdelt i mindre 
grupper – 3 temaer om året. 

 
I børnehaven planlægger de 3 stuer med de 3-5 årige børn forløb over udvalgte 

læreplanstemaer – 3 temaer pr år. Der laves et ideoplæg, som alle 3 stuer følger, 

for alle børn. 
 

Storbørnsgruppen med de 4-6 årige børn arbejder ud fra en KANON, som der 
arbejdes med i alle dagtilbud samt i skolerne. (august – juni). Dette for at sikre 

genkendelighed for børnene når de starter skole. Der er et tæt 
brobygningssamarbejde med Nymarksskolen. 

Arbejdsmetoder: Vi arbejder med anerkendende pædagogik/praksis. 
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Beskrivelse af institutionens foretrukne pædagogiske metoder og 

begrundelser herfor. 
Vi mener gensidig respekt mellem børn, personale og forældre er fundamentet for 

et godt fællesskab og en positiv atmosfære. For os er dette afgørende for barnets 

trivsel og udvikling. 
Vi tager udgangspunkt i det enkelte barn og dets familiære forhold, så vi kan skabe 

en udvikling fra barnets nærmeste udvilkingszone. 
Vi arbejder med både voksen- og børneinitierede aktiviteter. 

Børnene oplever forudsigelighed i hverdagen ved, at vi har daglige rutiner og fast 

personale på stuerne. Vi mener, at denne forudsigelighed og tryghed danner 
grobund for en sund og lærerig udvikling. 

Desuden prioriterer vi at arbejde på tværs af stuerne, dels for at bruge hinandens 
kompetencer, dels for at give børnene mulighed for at danne relationer til andre 

børn i institutionen. 

Tværprofessionelt samarbejde: 

Faggrupper som institutionen samarbejder med. 
Vi arbejder med brobygning mellem dagpleje og os, samt skolerne og os. 

Vi har et godt samarbejde med tale-/ hørekonsulent, psykolog, motorikkonsulent, 
§11 pædagog og øvrige sociale myndighedspersoner. 

Personalegruppens sammensætning: Personalegruppen er sammensat af 1 leder, 1 souschef, 12 pædagoger, 3 
pædagogmedhjælpere, 1 PA, 2 pæd. stud. i løn og i perioder 1 pæd. stud. uden løn 

og 1 PA-elev. 
1 pedel, 1 køkkenassistent og i perioder løntilskudspersoner. 

Praktikvejleders kvalifikationer: 

Hvis der er flere vejledere sættes antal ud for de forskellige 

kvalifikationer. Hvis der er en vejleder, sættes kryds ud for de 

forskellige kvalifikationer. 

Praktikvejleder kursus (2 dages kursus) 5 

Praktikvejlederuddannelse (6-8 ugers uddannelsesforløb på 
diplomniveau) 

 

Andet/andre uddannelser  

Forbesøgets tilrettelæggelse: 

Hvorledes inddrager praktikstedet flg. i forbesøget? 

 Den studerendes forberedelse til forbesøget 

 Dialog om praktikbeskrivelsen og uddannelsesplan 

 Dialog om gensidige forventninger inden praktikkens start 

 Introduktion til praktikstedet 

 Straffe- og børneattest, tavshedspligt, ansættelsesbrev til 

lønnede praktikker m.v. 

 Praktikstedets forventninger til den studerende 

 Drøftelsen af videns-, færdigheds og kompetencemål samt 

uddannelsesplan og formulering af læringsmål 

 Den studerendes mødeplan 

Forbesøg til anden og tredje praktik: 

Vi forventer, at du kontakter Møllegården, så vi kan aftale dato for besøg. 

 
Vi forventer, at du har sat sig ind i Møllegårdens praktikstedsbeskrivelse, samt at du 

medbringer sin arbejdsportifolie. 
 

Til besøget vil du blive vist rundt i huset. Du vil blive præsenteret for personalet 

samt hilse på børnegruppen og derved få mulighed for at danne dig et indtryk af 
institutionen som helhed.  

Ved besøget vil du få udleveret arbejdstider, personalehåndbog, plan over 
personalemøder, årshjul mv. Du afleverer personlige data, så vi kan indhente børne- 

og straffeattest, samt lave ansættelsespapirer. 
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Du orienteres om den daglige rutine i Møllegården. 

 
Endelige læringsmål udarbejdes sammen med praktikvejledere på et af de første 

vejledningsmøder. 
 

Straffe- og børneattest samt ansættelsesbrev sørger vores leder for at bliver hentet 

og lavet.  
 

Det forventes, at du har læst vores hjemmeside og har kendskab til vores 
pædagogiske læreplan. 

 
Vi forventer, at du har nogle klare forventninger til Møllegården som 

praktikinstitution, til vejlederne og til det øvrige personale. Vi forventer ligeledes, at 

du har gjort sig nogle tanker og overvejelser omkring egne læringsmål. 
 

Vi forventer, at du møder til tiden hver dag og er parat til at ”gå i gang”. 

Planlægning af de første dage på praktikstedet: 

 Introduktion til institutionen, hverdagens organisering og 

stedets kultur. 

Anden og tredje praktik: 

Du følger sine praktikvejledere på stuen. Vi forventer, at du er spørgende, nysgerrig 
og opsøgende på viden, samt kan bidrage med indhentet viden fra tidligere 

praktikker, samt erfaring fra evt. job. 
I denne praktik indgår du i normeringen og som følge deraf vil du have ydertimer 

alene på stuen, men aldrig alene i institutionen. 

Organisering af kontakt til professionshøjskolen i forbindelse 

med: 

 praktikudtalelse 

 Afsluttende prøve 

Uddyb, hvordan praktikstedet forholder sig, hvis der er 

bekymring/problemer i praktikforløbet. 

2/3-udtalelsen foregår via Skype og er mellem lærer fra seminariet, hvor den 

studerende kommer fra, den studerende og vejleder. 
 

I forhold til den afsluttende prøve tager vi udgangspunkt i arbejdsportefolien og får 

den gjort til en eksamensportefolie sammen under vejledningstimerne. 
 

Hvis der opstår problemer eller lignende undervejs i forhold til dine pædagogiske 
færdigheder, vil der i Møllegården blive afholdt en samtale med dig om dette. 

Eventuelt med inddragelse af nødvendige fagpersoner. 

Dato for sidste revidering: 22. januar 2018 
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B. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode 

a) Dagtilbudspædagogik 
 

Dagtilbudspædagogik 2. Praktikperiode 
Kompetenceområde: Relationer og kommunikation 

Området 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: Du 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 dine egne evner til at kommunikere og 

indgå i relationer. 

Vidensmål: 

Den studerende har viden 

om…. 

Færdighedsmål: 

Den studerende kan….. 

Hvordan afspejler videns- og færdighedsmålene sig i praksis? 

Hvilke læringsmuligheder tilbyder vi? 

Hvordan understøtter vi den studerendes læring? 
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,  

Du skaber relation til det enkelte 

barn. Ser muligheder i det enkelte individ samt 

dets integritet i børnegruppen. 
Du arbejder inkluderende, hvor alle børn skal  

have optimale udviklingsbetingelser (zonen 
for nærmeste udvikling). 

Det er ikke altid muligt, at barnet vil/kan  
inkluderes i det store fællesskab, men så  

forsøger vi i fællesskab, at skabe et fællesskab, der  

passer til det enkelte barn. 
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,  

Vi arbejder med anerkendende praksis. 

Vi arbejder ud fra ”zonen for nærmeste udvikling”. 

Vi arbejder med de ”tre læringsrum”. 
Dine læringsmuligheder bygger her på, at du selv kan se og vurdere med 

vejledning fra andre pædagoger, hvilke børn der har brug for en hjælpende 
hånd til at blive inkluderet i et fællesskab – og derved støtte det enkelte 

barn til at opnå en relation til et andet barn/andre børn. 
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dialog og professionel 

kommunikation,  
kommunikere nuanceret, præcist og 

forståeligt med børn, familier og 

kolleger,  

Vores mål er at være tydelige, i det vi siger og 
gør. Derved får barnet optimale 

betingelser for at navigere indenfor vores 
rammer. Det enkelte barn skal føle sig set,  

hørt og forstået. 

 
Vi forventer at den du præsenterer  

dig med hånd overfor alle personaler/kolleger og  
forældre i starten af praktikken. 

Hver dag indledes med at sige god 

morgen på alle stuer og til alle børn på din  
stue med barnets navn nævnt. 

 
Det er vigtigt at du kan agere  

kommunikativt i forhold til det enkelte barn  
og dets familie. Vi vægter meget at være i  

dialog med forældrene, de er vores nærmeste samarbejdspartnere.  

 
Du skal deltage til alle 

personalemøderne, der ligger i  
praktikperioden. Fast punkt på dagsordenen  

er ”Den studerende”, hvor du  

informerer om status i din praktik. På sidste  
P-møde i praktikken vil du blive  

evalueret af dine kollegaer, og vi forventer at  
modtage en evaluering af praktikstedet fra  

dig. 
leg, legeteorier og legekulturer,  rammesætte børns leg,  Vi arbejder ud fra de 3 læringsrum: 

- Gå foran barnet ved at igangsætte leg og aktivitet 

- Gå ved siden af barnet ved at støtte og guide barnet i dets leg 
- Gå bag ved barnet og observere barnets leg 

 

Vi prioriterer den frie leg højt, da det er en væsentlig del af barnets 
udvikling. Her dannes sociale relationer/kompetencer og mulighed for at 

eksperimentere i trygge rammer. 
kropslig, kreativ, musisk og æstetisk 

læring og udfoldelse i pædagogisk 

praksis og  

målsætte, tilrettelægge og evaluere 

pædagogiske aktiviteter og generelt 

motivere og understøtte børns leg og 

Vi læser og fortæller dagligt historie på alle  
stuer. 

 
Ved samling veksler vi mellem sang og  
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æstetiske, musiske og kropslige 

udfoldelse og  
bevægelse samt rollelege. 
 

Vi har et stort motorikrum med madrasser, 
hvor der er mulighed for at bruge  

sansemotoriske redskaber. Rummet bliver 

brugt til rytmikforløb og andre planlagte  
pædagogiske aktiviteter. Rummet bliver  

ligeledes brugt til fri leg efter aftale med en 
voksen. 

omsorg, sundhedsfremmende og 

forebyggende arbejde.  

tilrettelægge, gennemføre og 

evaluere indsatser for omsorg, 

sundhed og forebyggelse.  

I Møllegården har vi udarbejdet vores egen kostpolitik med udgangspunkt i 

Slagelse kommunes anbefalinger/kostpolitik. 

Vi prioriterer, at alle børn hver dag kommer ud og lege enten på 

legepladsen eller ved ture ud af huset. 

Vi som personale vægter højt at være gode rollemodeller overfor børnene 

både ift. Madvaner, hygiejne og påklædning. 
førstehjælp.  udføre grundlæggende førstehjælp.  Du deltager i kursus, hvis dette 

forekommer i praktikperioden. Det forventes du har kendskab til førstehjælp 

og kan elementær førstehjælp. 

Anbefalet relevant litteratur: Anerkendende pædagogik. Derudover besidder Møllegården et bredt udvalg af relevant litteratur, til 
udlån.   

Særlige information om 2. praktikperiode 

Arbejdsplan for studerende: 
Hvilke tidsrum skal den studerende forvente at arbejde indenfor. Kan den studerende forvente at arbejde alene? 

Du skal kunne arbejde i hele åbningstiden. Du vil komme til at arbejde alene på stuen. 

Du møder til tiden og er klar til arbejdet ved det planlagte mødetidspunkt. 

Den studerendes placering på praktikstedet. 

Tilknytning til gruppe/stue/afdeling. 

Du er tilknyttet en af børnehavegrupperne. 

Organisering af praktikvejledning. 
Hvordan er praktikvejledningen organiseret og tilrettelagt? 

Hvordan inddrages den studerendes portfolio? 

Vejledningen ligger i stuemødetiden, samt på specifikke planlagte tidspunkter. Derudover også i den daglige vejledning/sparring, samt til 

personalemøder m.v. 

Ved ønske/behov for vejledning fra tværfaglig samarbejdspartner, aftales dette med relevante fagperson. 

Vi forventer at du selv er opsøgende på viden og vejledning. 

Logbogen er et fast arbejdsredskab ved alle vejledningstimer samt møder.  
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 Studerendes læringsmål for 2. Praktikperiode 

 

Studerendes navn:   Praktikvejleders navn:  

Studerendes studienr:   Praktikvejleders mail:  

Studerendes klasse:   Praktiksted:  

Uddannelsessted:   Tlf. til praktikvejleder:  

 
Læringsmål 1 

Hvad: 

 
 

 

Hvorfor:                                                 

 
 

 

Hvordan (metoder): 

 
 

 

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

 
Læringsmål 4 

Hvad: 
 

 

Hvorfor:                                                 
 

 
 

Hvordan (metoder): 
 

 

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

 

 

 
Læringsmål 7 

Hvad: 

 
 

Hvorfor:                                                 

 
 

 

Hvordan (metoder): 
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Praktikvejleders praktikudtalelse 
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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Dagtilbudspædagogik 3. Praktikperiode 
Kompetenceområde: Samarbejde og udvikling 

Området retter sig mod systematisk og videns baseret refleksion over og bidrag til udvikling og innovation i pædagogisk praksis.. 

Kompetencemål: Du skal målrettet kunne tilrettelægge, gennemføre, dokumentere og evaluere aktiviteter og læreprocesser, der støtter barnets 

trivsel, læring, dannelse og udvikling. I den forbindelse skal du 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 afspejler videns- og færdighedsmålene sig i praksis? 

Hvilke læringsmuligheder tilbyder vi? 
Hvordan understøtter vi den studerendes læring? 

samfundsmæssige og institutionelle 

problemstillinger forbundet med 

pædagogisk arbejde i dagtilbud,  

identificere, analysere og vurdere 

samfundsmæssige rammer og 

institutionskulturens betydning for 

samarbejde, pædagogisk udvikling 

og kvalitet,  

Du har indsigt i samfundet som spejling i det enkelte barns etnicitet 

samt familiære baggrund. 

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,  
I Møllegården arbejder vi ud fra vores årshjul. 

Der arbejdes med et læreplanstema ad gangen, og kommer igennem 

alle 6 temaer i løbet af en 2 års periode. 

 

Alle stuer har en I-Pad og en lap top, som personalet administrerer 

anvendelsen af. 

 

Vores udefaciliteter bliver anvendt dagligt. Vores legeplads er stor og 

vi har mange forskellige udfordrende legeområder. Desuden benytter 

vi ofte nærområdets mange forskellige legepladser. Vi har også 

mulighed for at tage til skov og strand med offentlig bus. 

 

Slagelse bibliotek benytter vi jævnligt, så børnene lærer at benytte 

dette. Endvidere har vi et ”hjemme bibliotek” hvor børnene kan låne 

bøger med hjem, sammen med deres forældre.  

I gennemsnit 2 gange årligt kommer vi i ”Det lille teater” og ser 

forestillingerne, som Slagelse teaterkreds har købt til os. 
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Du er som studerende, mere end velkommen til at komme med nye 

ideer og tiltag, til det æstetiske børnemiljø i Møllegården.  
forandringsprocesser og innovation,  bidrage til udvikling af pædagogisk 

praksis gennem innovative og 

eksperimenterende tiltag,  

Vi arbejder med et fag, hvor innovation og forandringsprocesser er en 

dal af hverdagen. 

inddragelse af børn og forældres 

perspektiv i udviklings- og 

forandringsprocesser,  

inddrage børn og forældres ideer og 

kreativitet som en del af 

pædagogiske udviklings- og 

forandringsprocesser,  

Med udgangspunkt i det enkelte barns og hele børnegruppens 

udviklingspotentialer, arbejder vi med inddragelse af forældrenes 

kompetencer, med det enkelte barns nærmeste udvilkingszone, for øje.  

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  

Du deltager aktivt i planlægning, udførsel, dokumentation og 

evaluering af et pædagogisk forløb. Dette med udgangspunkt i vores 

årshjul. Din tillærte læring af pædagogiske metoder, skal tydeligt 

afspejle sig, så erfaringsopsamlingen udøves i din pædagogiske 

praksis. 
Anbefalet relevant litteratur: Anerkendende pædagogik. Derudover besidder Møllegården et bredt udvalg af relevant litteratur, til 

udlån.   

Særlige information om 3. praktikperiode 

Arbejdsplan for studerende: 

Hvilke tidsrum skal den studerende forvente at arbejde indenfor. Kan den studerende forvente at arbejde alene? 

Du skal arbejde indenfor hele åbningstiden. Du vil skulle arbejde alene på stuen i ydertiderne, men er ikke alene i institutionen. 
Den studerendes placering på praktikstedet. 
Tilknytning til gruppe/stue/afdeling. 

Du vil som studerende være tilknyttet en stue i børnehaven. 
Organisering af praktikvejledning. 

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

Vejledningen ligger i stuemødetiden, samt på specifikke planlagte tidspunkter. Derudover også i den daglige vejledning/sparring, samt til 

personalemøder m.v. 

Ved ønske/behov for vejledning fra tværfaglig samarbejdspartner, aftales dette med relevante fagperson. 

Vi forventer at du selv er opsøgende på viden og vejledning. 

Logbogen er et fast arbejdsredskab ved alle vejledningstimer samt møder. 
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Studerendes læringsmål for 3. Praktikperiode 

 

Studerendes navn:   Praktikvejleders navn:  

Studerendes studienr:   Praktikvejleders mail:  

Studerendes klasse:   Praktiksted:  

Uddannelsessted:   Tlf. til praktikvejleder:  

 
Læringsmål 1 

Hvad: 

 
 

Hvorfor:                                                 

 
 

 

Hvordan (metoder): 

 
 

 

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

 
Læringsmål 4 

Hvad: 
 

 

Hvorfor:                                                 
 

 
 

Hvordan (metoder): 
 

 
 

Praktikvejleders praktikudtalelse 
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 praktikudtalelse 
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 udtalelsen.  

 

 


