
 

PRAKTIKBESKRIVELSE – 1. PRAKTIKPERIODE 
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 pædagoguddannelsen:  
 
Kommunal: 
Privat: 
Regional: 

 
Vester Hassing Skoles Idræts DUS  
 Halsvej 199A 
 9210 Vodskov 
 99824700 
 vesterhassingskole@aalborg.dk  
 www.vesterhassingskole.dk  
 Bodil Poulsen  
 Bodil Poulsen  
 
 Aalborg kommune  

Institutionstype/ 
foranstaltning 
Antal børn/unge /voksne  
Aldersgruppe Smutten:  
Antal stuer / afdelinger 
Åbningstid 

(Skemaet tilpasser sig automatisk, når det udfyldes) 
 
ca.  300  børn og ca 18 voksne  
5-13 år. 
Smutten  (0.-3. årgang   ca. 122 børn) 
Smut 3    (3. årgang       ca.   53 børn) 
DUS 2     (4.-6. årgang   ca. 125 børn) 
 
 
Smutten+Smut 3 : kl.  6-8 og igen kl. 13.15-17 (16.30 fredage )  
DUS 2                 : kl. 14-17 ( 16.30 fredage )  

mailto:vesterhassingskole@aalborg.dk
http://www.vesterhassingskole.dk/


  
  

Institutionens formål 
jf. lovgrundlag. 

(Folkeskolens formål 
 

§ 1. Folkeskolen skal i samarbejde med 
forældrene give eleverne kundskaber og 
færdigheder, der: forbereder dem til videre 
uddannelse og giver dem lyst til at lære 
mere, gør dem fortrolige med dansk kultur 
og historie, giver dem forståelse for andre 
lande og kulturer, bidrager til deres 
forståelse for menneskets samspil med 
naturen og fremmer den enkelte elevs 
alsidige udvikling. 

Stk. 2. Folkeskolen skal udvikle 
arbejdsmetoder og skabe rammer for 
oplevelse, fordybelse og virkelyst, så 
eleverne udvikler erkendelse og fantasi og 
får tillid til egne muligheder og baggrund for 
at tage stilling og handle. 

Stk. 3. Folkeskolen skal forberede eleverne 
til deltagelse, medansvar, rettigheder og 
pligter i et samfund med frihed og folkestyre. 
Skolens virke skal derfor være præget af 

https://www.addtoany.com/share#url=https%3A%2F%2Fuvm.dk%2Ffolkeskolen%2Ffolkeskolens-maal-love-og-regler%2Fom-folkeskolen-og-folkeskolens-formaal%2Ffolkeskolens-formaal&title=Folkeskolens%20form%C3%A5l%20-%20Undervisningsministeriet


åndsfrihed, ligeværd og demokrati.  

§ 2. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for 
folkeskolen, jf. dog § 20, stk. 3, § 44 og § 
45, stk. 2, 2. pkt. Kommunalbestyrelsen har 
ansvaret for, at alle børn i kommunen sikres 
ret til vederlagsfri undervisning i folkeskolen. 

Stk. 2. Den enkelte skoles leder har inden 
for rammerne af lovgivningen og 
kommunalbestyrelsens og 
skolebestyrelsens beslutninger ansvaret for 
undervisningens kvalitet i henhold til 
folkeskolens formål, jf. § 1, og fastlægger 
undervisningens organisering og 
tilrettelæggelse. 

Stk. 3. Elever og forældre samarbejder med 
skolen om at leve op til folkeskolens formål. 

      Fælles Mål for DUS  

I Aalborg Kommune arbejder vi med udgangspunkt i de 
pædagogiske læreplanstemaer, som danner baggrund for 
det pædagogiske arbejde med børnegruppen og det 



enkelte barn med følgende 6 temaer:  

● Alsidig og personlig udvikling  
● Sproglig udvikling 
● Social udvikling 
● Kulturelle udtryksformer og værdier 
● Naturen og udeliv 
● Sundhed, krop og bevægelse

 

På tværs af de 6 temaer medtænkes og præsenteres 4 
pejlemærker, der sætter retning og sikrer, at alle børn og 
deres familier føler sig anerkendt og værdsat samt indgår 
i et udviklende læringsfællesskab

 

● Helhed i skoledagen  
● Den åbne skole  
● Forældresamarbejde

Fokus på alle børn  

Karakteristik af brugergruppen: 
Beskrivelse af den / de aktuelle børne- / 
bruger/borgergruppe. 

Normalområdet med børnegrupper i alderen 5-13 år 

Arbejdsmetoder: Alle 3 afdelinger er certificeret som Idræts DUS , hvilket 



Kort beskrivelse af praktikstedets pædagogiske 
praksis og teoretiske og metodiske grundlag (Uddybes 
senere i relation til uddannelsesplanens videns- og 
færdighedsmål) 
  

betyder at bevægelse på alle mulige måder tænkes  ind i den 
pædagogiske praksis.  
Desuden arbejdes der relationsorienteret og ICDP principperne 
er grundlæggende for praksis. Relationscirklen anvendes 2 
gange årligt .  
“Fællesskaber for alle”  er grundlæggende for børnesynet , 
hvilket også udfolder sig i fortællingen om at “alle børn gør det 
rigtige hvis de kan. “  
Praktikken foregår både i skole og DUS . 
Den studerende deltager i alle relevante møder og har 
skemalagt forberedelse, både til skole og DUS 
Der vil under praktikken være mulighed for at arbejde under 
observation, alene eller i samarbejde med flere medarbejdere. 
 
Vi arbejder i MINuddannelse og laver der årsplaner og forløb.Vi 
udarbejder forløb, opstiller læringsmål og tegn på læring. 
Desuden kobles Fælles Mål for DUS på aktiviteterne.   
  

Ansatte 
(pædagogiske faggrupper, andre faggrupper) 

(Pædagoger, pædagogmedhjælpere, lærer, 
servicemedarbejdere, rengøringspersonale.  

Tværprofessionelt samarbejde in- og eksternt: Det samarbejdes med lærer , PPR, børnehaver, skolepsykolog, 
talepædagog ,sundhedsplejerske, Familiegruppe Nord (F&B), 
sociale myndigheder, konsulenter fra skoleforvaltningen.  

Særlige forhold omkring den studerendes 
ansættelse: 

Vi forventer at du: 
● har sat dig ind i UCN´s praktikhåndbog  
● at du laver dagsorden til hver vejledningstime 
● at du bidrager aktivt på møder og i aktiviteter  



● at du er reflekterende og stiller spørgsmål til praksis 
● at du møder til tiden og er mødestabil  
● at du er positiv og arbejder anerkendene i forhold til 

børn, forældre, kollegere og ledelse  
● at du gerne stiller spørgmål ved eksisterende praksis. 

Vi vil gerne lære af dig:)  

Arbejdsforhold 
Forventes den studerende at arbejde alene? 
Ved bekræftelse: hvor meget og hvordan? 

Som udgangspunkt tilknyttes den studerende en bestemt 
årgang.  
Der tages hensyn til den studerendes ønsker vedr. 
aldersgruppe. 
Der er vejledning på 1 ½ time /uge  
Må påregne ændringer i forhold til timer og aktiviteter ved 
sygdom.  
I ferieperioder vil arbejdstiden udelukkende være i DUS. 
Der kan forekomme enkelte tidsrum, hvor man som studerende 
er alene, f.eks i DUS og i UU.  
Der er perioder på året ( få) hvor det forventes at man deltager 
i aftenarrangementer, f.eks forårsfest, jule åbent hus og 
pædagogisk forum (temamøder).  
Såfremt man er  studerende i DUS 2 , forventes det at man 
deltager i aftenåbent ca. 1 gang pr måned.  
Er meget fleksibel i forhold til bustider  
 

Øvrige oplysninger Vi forventer at du: 
● har sat dig ind i UCN´s praktikhåndbog  
● at du laver dagsorden til hver vejledningstime 
● at du bidrager aktivt på møder og i aktiviteter  
● at du er reflekterende og stiller spørgsmål til praksis 



● at du møder til tiden og er mødestabil  
 

  
 
  
 

Uddannelsesplan for 1. praktikperiode 

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 
specialiseringsmuligheder. Vi opfordrer til, at praktikstedet angiver primær og evt. sekundær specialiseringsmulighed) 
                                                                                     Primær:      Sekundær: 
·                                        Dagtilbudspædagogik  
 
·                                         Skole- og fritidspædagogik                       X  
  
·                                         Social- og specialpædagogik  

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.                      X 

2) Natur og udeliv.                                  X 



3) Sundhedsfremme og bevægelse.      X 

4) Medier og digital kultur.                      X 

5) Kulturprojekter og kulturelt iværksætteri.  X 

6) Social innovation og entreprenørskab.     X 

7) Kulturmøde og interkulturalitet. 

 

 

 

 
  

 
Uddannelsesplan i forhold til kompetence-, videns- og færdighedsmål for 1. praktikperiode. 

Pædagogens praksis. 

Praktikken retter sig mod deltagelse i pædagogisk praksis indenfor 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 

Hvilke muligheder for læring kan etableres gennem den 
daglige pædagogiske praksis og praktikvejledningen? 

 Hvad har den studerende mulighed for at lære hos os i 
forhold til videns- og færdighedsmålet? 



 Hvordan kan den studerende lære dette – gennem 
deltagelse, litteratur, observation og refleksion – og 
hvordan understøtter vi den studerendes læring? 

praktikstedets målgrupper 
samt praktikstedets 
pædagogiske og 
samfundsmæssige opgaver, 

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

a) Tilegne sig grundlæggende viden om børn i alderen 5-13 år. 
   Få viden om og indsigt i hvordan man arbejder som  
   skolepædagog og DUSpædagog.  
 
b) Få viden om kerneopgave og ydelsen og hvordan dette 
afspejler sig i den pædagogiske praksis. 
 
b) Ved at deltage aktivt i hverdage.  
    Ved at lave observationer, som drøftes i vejledningstimerne. 
    Være reflekterende og spørgende.  
 
  
  

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, 

a) Kendskab til Fælles Mål for DUS , ICDP, læringsmål, 
tegn på læring, læringssamtaler, relationscirkel. 

- Indsigt i organisering af teams og det tværfaglige 
samarbejde 

-  Indsigt i idrætspædagogik og de overordnede rammer 
for konceptet  

 
 .     b) Ved at deltage i aktivt  i planlægning, gennemførelse og 
evaluering  
  
  
  



evaluerings-, undersøgelses- 
og dokumentationsformer og 

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

a)Kendskab til Fælles mål for DUS, Min Uddannelse ,  
 
 
b)Ved at arbejde med Min Uddannelse  og relationscirklen  i 
fællesskab med kollegere.  
  
  

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. 

a)Det er et tema i vejledningen 
 
b)Idrætspædagogik, fysisk aktivitet på månedsplanen 
  
  
  

Angivelse af relevant 
litteratur: 

Læs evt. dele folkeskoleloven og  orienter dig ind i den opgave, som DUS sklal 
opfylde… 
Læs på Aalborg kommunes hjemmeside “Noget at have det I”   omkring DUS 
funktionen.  
 
 

  
 


