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PRAKTIKBESKRIVELSE 

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

Gældende fra 1. august 2014 

Beskrivelse af praktikstedet: 

Institutionens navn: 

Adresse: 

Postnr. og By: 

Tlf.nr.: 

Institutionens E-mail: 

Hjemmeside adr.:  

Institutionsleder: 

Kontaktperson for praktik i pæ-

dagoguddannelsen: 

Kommunal:  

Privat:  

Regional: 

 

Rosenvængets skole 

Rørsangervej 1 

8800 Viborg 

87872800 

rosenvaengetsskole@viborg.dk 

www.rosenskole.dk 

Annette Hjorth 

Camilla Lægsgaard 

Ja 
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Institutionstype/  

foranstaltning 

a) Antal børn/unge /voksne 

b) Aldersgruppe  

c) Antal stuer / afdelinger 

d) Åbningstid 

a) mellem 70 og 75 elever 

b) 6-17 år 

c) 4 afdelinger: Begynder, Junior, Ungdom og Autisme. 

d) 6.30-16.30 man-torsdag og 6.30-15.30 fredag 

Ungdom tilbyder ”klub” (udvidet SFO tid) tirsdage til kl. 19.15. i form af socialt samvær, ture 

ud af huset, madlavning og ungdomskultur m.m.    

Institutionens formål  

jf. lovgrundlag. 

Folkeskoleloven § 104   

Supplerende lovgrundlag kan findes i bl.a. Serviceloven, persondataloven, m.fl. 

Se viborg.dk for aktuelle politikker og retningslinjer. 

 

Karakteristik af brugergrup-

pen: 

Beskrivelse af den / de aktuelle 

børne- / bruger/borgergruppe. 

Generelle og specifikke udviklingsvanskeligheder, multiple funktionsnedsættelser,          

Downs syndrom, ADHD, autismespektrum-forstyrrelser, forskellige sjældne handicapgrupper. 

Arbejdet med eleverne indbefatter hjælp til personlig hygiejne, hjælp i spisesituationer o.l. 

 

Arbejdsmetoder: 

Kort beskrivelse af praktikstedets 

pædagogiske praksis og teoreti-

ske og metodiske grundlag (Ud-

dybes senere i relation til uddan-

nelsesplanens videns- og færdig-

hedsmål) 

Vi tager udgangspunkt i det enkelte barns potentiale og ressourcer, samt diagnose og dags-

form. Vi anvender derfor mange forskellige pædagogiske metoder og tilgange såsom Anerken-

dende pædagogik, KRAP, relations pædagogik, visualisering, TEACCH, forskellige strukture-

ringsmetoder, PODD, PSAS, ASK, PECS, PAS, videoanalyse, TRIN for TRIN, Tegn til Tale. 
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Ansatte  

(pædagogiske faggrupper, andre 

faggrupper) 

 

Pædagoger, Lærere, Pædagogmedhjælpere, Ledelse, Pædagogiske assistenter, PAU-elever, 

Pædagogstuderende og Servicemedarbejdere. 

Praktikvejlederens kvalifikati-

oner: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pædagogisk grunduddannelse: 

 

PD modul i praktikvejledning: 

 

Diplomuddannelse  

 

Andet/ andre uddannelser: 

 

 

Navne: Lenette Tovgaard, Mette Rasmussen, Claus Jeppesen, Heidi Frank, Anne Elbæk,  

Janne Øvlesen. 

Tværprofessionelt samar-

bejde in- og eksternt:  

PPL, Fysioterapeuter, Ergoterapeuter, Sundhedsplejerske, Læger, Sagsbehandlere, Synskon-

sulent, HKere 

x 

x 
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Særlige forhold omkring den 

studerendes ansættelse: 

Som studerende kan man forvente timer i skolen, samt morgen – og eftermiddags SFO. Der 

er åbent fra kl. 6.30 til kl.16.30 – fredage kl. 15.30 – samt mulighed for at blive en del af 

klubtilbuddet tirsdag indtil kl. 19.00. 

Der er lukket fredag efter Kristi himmelfarts dag, Grundlovsdag, i uge 29 samt mellem jul og 

nytår. Der forekommer andre arbejdstider i skoleferier.  

Sommerferie skal afholdes i ugerne 27 – 31. 

Der kan være aftenmøder/ aktiviteter man som studerende skal deltage i, som fx temaaften 

og skolefest. Desuden er der enkelte lørdags arrangementer som pædagogisk lørdag og jule-

marked.   

   Arbejdsforhold 

Forventes den studerende at ar-

bejde alene? 

Ved bekræftelse: hvor meget og 

hvordan? 

 

Nej 

 

Øvrige oplysninger Det forventes, at den studerende har praktisk tøj og fodtøj med hver dag. 

Ligeledes forventes det at den studerende dagligt orienterer sig på personaleintra/ AULA.  
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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 

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 

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 studerende? 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, 

Udlevering af relevant materiale 

Informationer på vejledning 

 

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, 

Intro til de metoder, vi bruger 

Afprøve metoder i praksis 

 

 

evaluerings-, undersøgelses- 

og dokumentationsformer og 

dokumentere og evaluere 

egen deltagelse i pædago-

gisk praksis, herunder re-

flektere over kvaliteten i 

egne læreprocesser, og 

Brug af didaktiske metoder 

Brug af. div refleksionsskemaer og video 



Pædagoguddannelsen   VIA University College  

Side 8 af 11 

 

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. 

Dialog omkring det brede sundhedsperspektiv og det gode liv, Læ-

ring til livet…. 

 

 

 

  Angivelse af relevant lit-

teratur:  

KRAP – litteratur: Lene Metner o.a. 

Anerkende pædagogik – Bente Lynge 

Konflikter og Low Arousal - Bo Heilskov 

Uddybende forslag til litteratur kan rekvireres ved praktikvejlederen. 

Evaluering. Her formuleres 

hvordan den studerendes læ-

ringsudbytte evalueres ved 

2/3 af praktikperioden  

Møde på VIA, hvor der vurderes, hvordan praktikken går. Forud for mødet har vejleder og stude-

rende haft dialog om praktikken. 

Organisering af vejled-

ning:                                 

a) Hvordan tilrettelægges 

uddannelsesforløbet for den 

enkelte studerende?: 

b) Hvordan og hvornår afhol-

des vejledning? 

 

a) Gennem dialog og forventningsafstemning laves i fællesskab en plan for praktikken. Det er den 

studerendes ansvar at forberede dagsorden til vejledningen og at udarbejde referat fra vejlednin-

gen. 

 

b) 1 time ugentligt med vejleder. Derudover foregår der vejledning i praksis og af relevant perso-

nale i forhold til den studerendes målsætninger. 
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c) Hvordan inddrages den 

studerendes portfolio i vej-

ledningsprocessen? 

c) Den skal være omdrejningspunktet for dialogen i vejledning, tilgængelig for vejleder og opdate-

ret hver uge. 

Den studerendes arbejds-

plan: 

Alt efter hvilken afdeling den studerende tilknyttes, udarbejdes en individuel arbejdsplan.  

Organisering af kontakt til 

uddannelsesinstitution 

(herunder en kort beskri-

velse af hvordan institutio-

nen forholder sig, hvis der er 

bekymring / problemer i 

praktikforløbet) 

Den studerende kan forvente løbende dialog om, hvordan det går med praktikken. 

Hvis der opleves problemer, er der i første omgang drøftelser med institutionens ledelse og deref-

ter eventuelt med VIA. 
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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: 

En 4.praktik er kun mulig såfremt at strukturen i skoledagen opretholdes og forstyrres mindst muligt. Det valgt emne/projekt skal 

være relevant og muligt at udføre på skolen.  

Vi stiller børn, fagpersoner, lokaler, litteratur, viden og energi til rådighed i det omfang, det praktisk og etisk kan lade sig gøre. 

Der er særlig viden og muligheder inden for disse områder: tværfagligt samarbejde, kommunikation, specialpædagogik, IT-kom-

munikation/hjælpemidler, idræt/sport/bevægelse for børn med udfordringer. 

Institutionens rammer for empiriindsamling: 

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

Relevante tilladelser skal indhentes fra gang til gang. 

Børn og personale er vant til arbejdet med video. 

Kontaktperson for den studerende 

Camilla Lægsgaard 

 


