
 

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, SKOLE- OG FRITIDSPÆDAGOGIK 
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 
Aldersgruppe 
Antal stuer / afdelinger 
 
 
 
 
 
Åbningstid 

 
 
ca.  300  børn og 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 åndsfrihed, 
ligeværd og demokrati.  

§ 2. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for 

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


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 præsenteres4 
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: 
Kort beskrivelse af praktikstedets pædagogiske praksis 
og teoretiske og metodiske grundlag (Uddybes senere i 
relation til uddannelsesplanens videns- og 
færdighedsmål) 
  

Alle 3 afdelinger er certificeret som Idræts DUS , hvilket 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, laver læringsmål, tegn på læring og 
evaluere. Desuden arbejdes der med Fælles Mål for DUS ved 
aktiviteterne. Der lægges vægt på gennemsigtighed og villighed til 
at dele materiale. Det vægtes også højt at genbruge forløb år 
efter år med små justeringer og tilføjelser.  
  



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: 

Arbejdstider ligger primært eftermiddage  
 

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 
pædaogisk forum (temamøder)  
Såfremt man er  studerende i DUS 2 , forventes det at man 
deltager i aftenåbent ca. 1-2  gange 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  
● 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:)  
 

  
 
  
 
 

Uddannelsesplan for praktikperioderne, Skole- og fritidspædagogik 

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. ( kreativ værksted, sang og musik, dans, forårsfest, temauger ) 

2) Natur og udeliv. (skov, bål, træværksted) 

3) Sundhedsfremme og bevægelse. ( Idrætsdus, sund mad, svømning )  

4) Medier og digital kultur. ( Ipad, film ) 

5) Kulturprojekter og kulturelt iværksætteri. ( Forårsfest, traditioner ved højtider og særlige uger  ) 

6) Social innovation og entreprenørskab. (UU) 

7) Kulturmøde og interkulturalitet.  

 
  

 
Uddannelsesplan i forhold til kompetence-, videns- og færdighedsmål, 

Skole- og fritidspædagogik, 2. praktikperiode. 

Udviklings- og læringsrum 

Praktikken retter sig mod pædagogisk arbejde i forskellige udviklings- og læringsrum dvs. skole- og fritidsinstitutioner, 
herunder tilrettelæggelse og gennemførelse af og kommunikation om pædagogiske aktiviteter i pædagogisk praksis. 

Kompetencemål: Den studerende kan skabe sammenhænge mellem forskellige udviklings- og læringsrum og varetage 
pædagogiske og didaktiske opgaver i fritidstilbud og skole samt indgå i professionel kommunikation herom 

Vidensmål: Den Færdighedsmål: Den Hvilke muligheder for læring kan etableres gennem den 



studerende har viden 
om 

 

 

studerende kan daglige pædagogiske praksis og praktikvejledningen? 
 

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

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

professionsfaglig 
kommunikation, 
argumentation og 
samarbejde, 
  

kommunikere og 
samarbejde professionelt 
med forældre, kolleger, 
lærere og andre relevante 
aktører, 

a. Øve sig i at tilrettelægge, udføre og evaluere 
pædagogiske forløb. Reflektere og planlægge sin 
pædagogiske praksis ud fra sin viden om målgruppen 
(5-13 år). Hvordan man arbejder som skolepædagog 
og fritidspædagog og er en del af et team.  

 
b. Deltage aktivt i hverdagen i institutionen 
- Ved at lave observationer, som drøftes i 

vejledningstimerne 
- Bruge Min Udannelse  
- Anvende principperne fra ICDP 
- Anvende relationscirklen  
- Kobles på intra og drev  

  
  

ledelse af udviklings- og 
læringsrum, herunder 
om klasserumsledelse, 
  

motivere, lede og samle 
børn og unge om konkret 
læring, 

a) Den studerende skal deltage i skolen og medvirke til 
den proces, der er igang med hensyn nye 
læringsmiljøer og nye former for 



undervisning/holddeling/årgangsundervisning. 
b)  Sætte sig ind i læringsbegrebet , hvornår lærer barnet 

- den formelle og uformelle læring i både skole og DUS  
           Gå i mesterlære (se og opleve hvordan prakis udføres 
           Få kendskab til tips og trick ved at spørge  
 
       c) Sætte klasserumsledelse på dagsordenen på  
           vejledningstimerne.  
  
  

didaktik og metodik 
knyttet til læring 
  

redegøre for 
sammenhængen mellem 
metodiske og didaktiske 
overvejelser og egen 
pædagogiske praksis, 
  

a) Mulighed for viden om  og færdigheder indenfor 
pædagogisk bevægelse, Fri for Mobberi , ICDP , 
Fælles Mål for DUS. 

 
 
    b)  Via vejledning og feedback fra kollegere 
         Sætte punkter på dagsordenen i samarbejde med 
vejleder  
         Have  mod til at turde afprøve  - og fejle (helt OK og vi 
er med dig  )  
 

bevægelsesmæssige, 
musiske, æstetiske og 
kreative processers 
betydning for trivsel, 
læring og udvikling, 

tilrettelægge, gennemføre 
og evaluere differentierede 
læreprocesser inden for 
udvalgte områder, 
herunder inddrage børn og 

a) Den studerende har mulighed for at tilrettelægge, udføre og 
evaluere pædagogiske aktiviteter,  som rummer de 6 
kerneområder i Fælles mål for DUS 

 
       b)  Mulighed for at være med i daglig praksis og være med  



unges perspektiv,              eller afprøve nye temauger .  
  
  

omsorg, 
sundhedsfremmende og 
forebyggende arbejde 
og 

tilrettelægge, gennemføre 
og evaluere indsatser, der 
styrker forebyggelse samt 
børn og unges omsorg og 
sundhed, og 
  

a) Arbejde relationsorienteret og anvende ICDP principperne  
           Arbejde med det fælles 3.  
           Være en god rollemodel ved at være aktiv deltagende  
     b)   Via dialog med vejleder og kolleger omkring praksis  

6-18 åriges 
forudsætninger og 
udviklingsmuligheder, 
herunder børn med 
særlig behov. 
  
  
  

tilrettelægge differentierede 
pædagogiske aktiviteter 
gennem analyse af børn og 
unges forudsætninger og 
udviklingsmuligheder. 

a)  Medvirke ved trivselsforum, møder med PPR , 
forældresamtaler/møder 

 
       b)  Læse litteratur om Ross Grenn. (vi har bogen) 

 
Hans teori er, at børn opfører sig ordentligt, hvis de kan. At et barn eksploderer, er 
udtryk for, at barnet er blevet bedt om at gøre noget, der ligger uden for dets 
evner til problemløsning, eksibilitet og tilpasning samt evne til at udholde 
frustration. 
Den tilgang adskiller sig fra den velkendte, der går ud fra, at børn opfører sig 
ordentligt, hvis de vil.  

 
 

 
 

 

Angivelse af relevant 
litteratur: 

Ross Green (børnesyn ) 
ICDP 
Klasserumsledelse  



Aalborg kommunes hjemmeside : Fællesskaber for alle, Fælles MÅl for DUS 
 

  
 
  

  
Uddannelsesplan i forhold til kompetence-, videns- og færdighedsmål. 

  
Skole- og fritidspædagogik 3. praktikperiode 

  

  
Samarbejde og udvikling 
  
Praktikken retter sig mod tværprofessionelt samarbejde og det lovgivningsmæssige og organisatoriske grundlag for pædagogens 
ansvar og opgaver. 
  

Kompetencemål: Den studerende kan arbejde tværprofessionelt med udvikling af skole- og fritidspædagogik, så børn og unges 
trivsel, udvikling og læring fremmes. 

  
Vidensmål: Den studerende 
har viden om: 

  
Færdighedsmål: Den 
studerende kan: 

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

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



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

Institutionelle og 
organisatoriske rammer for 
det skole- og 
fritidspædagogiske arbejde, 
  
  

Agere professionelt inden 
for de givne institutionelle 
og organisatoriske rammer 
for området, 

a. Hos os har de studerende mulighed for at planlægge, 
gennemføre og evaluere en pædagogisk aktivitet/understøttende 
undervisningsforløb. Generel viden omkring hvordan skole og 
DUS  fungerer både sammen og hver for sig. Tilegne sig 
grundlæggende viden omkring børn i alderen 5-13 år.  

b. Den studerende skal sætte sig ind i folkeskoleloven om 
understøttende undervisning §16a: 
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=163970#K
ap7  
Der er et obligatorisk møde med DUS lederen om organisationen 
i institutionen. I gennem vejledning er der mulighed(tid) for at 
diskutere, reflektere rammerne for organisationen/institutionen.  

 

  
tværprofessionelt 
samarbejde med lærere og 
andre faggrupper, herunder 
teamsamarbejde og 
kollaborative fællesskaber, 
  

  
analysere, vurdere og 
agere på faglige 
udfordringer i samarbejdet 
med lærere og andre 
faggrupper, 

a. Vi tilbyder tæt samarbejde med lærer, i løbet af tiden i skolen. 
Der er mulighed for at være med til at udarbejde handleplaner, 
og læringsaktiviteter. Samt til teammøder, hvor ledelse også ville 
kunne deltage indimellem. Vi bruger PPR til sparring ved behov. 
Der er afsat tid til supervision med den tilknyttede psykolog en 
gang om måneden. Vi har netværksmøder ved behov. 
(Socialrådgiver, familiekonsulent, foreningsfolk, nærmeste leder, 
psykolog, fysioterapeut) . 

            Desuden er skolebestyrelsen en nær samarbejdspartner . Har  
            tilsynspligten for skolen og DUSSENS virke .  
 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=163970%23Kap7
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=163970#Kap7
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=163970#Kap7


b. Ved at deltage aktivt i møder, hvor det er muligt og agere ud fra 
de fælles aftaler der bliver lavet, men også med mulighed for at 
diskutere hvorfor vi gør som vi gør. Samt været opsøgende i 
forhold til de faggrupper der befinder sig på skolen. I gennem 
vejledning er der mulighed(tid) for at diskuter og reflektere over 
det tværprofessionelle samarbejde.  

 

  
praktikstedets organisation i 
forhold til tværprofessionelt 
samarbejde, 
  

  
indgå i samt analysere og 
vurdere praktikstedets 
tværprofessionelle 
samarbejdspraksis 

a. Vi har i organisationen forskellige samarbejdspartnere i 
lokalsamfundet. Politi m. cykelprøver, borgerforeningen, 
idrætsforeningen, andre skoler,gør brug af tilbud fra Aalborg 
kommune (dans , basket forløb m.m ) . Der er et intens 
samarbejde med børnehaverne og der udvikles til stadighed på 
at gøre overgangen fra børnehave til skole/DUS endnu bedre .  

 
       b.  I gennem vejledning er der mulighed(tid) for at diskuter og  
            reflektere over praktikstedets organisation i forhold til det  
            tværprofessionelle samarbejde. 

  
forandringsprocesser og 
innovation 

  
deltage i udviklingen af 
den pædagogiske praksis 
gennem innovative og 
eksperimenterende tiltag, 
  

a. Vi er åbne overfor nye ideer og tiltag i forhold til den 
pædagogiske praksis. Der er mulighed for at stille spørgsmål og 
videreudvikle på den allerede eksisterende praksis.  
Hvordan arbejder vi med innovation(hvordan vi udvikler vores 
praksis) 

b. Lade den studerende afprøve sine ideer og efterfølgende 
evaluere på dem. I gennem vejledning er der mulighed(tid) for at 
diskuter og reflektere over forandringsprocesser og innovation i 
den pædagogiske praksis. 

 

      



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

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

a)  Få kendskab til MIn Uddannelse og Fælles Mål for DUS  som 
grundlæggende værktøjer  

  
       b)   Øve sig i sammen med den øvrige personalegruppe at være  
              systematisk i forhold til kvalitativ data (f.eks observationer).  

  
førstehjælp. 
  

  
udføre grundlæggende 
førstehjælp 

Dette videns- færdighedsmål ligger hos UCN. 
Vi giver den studerende viden om hvor hjertestartere, 
førstehjælpskasse, mm befinder sig, samt procedure i tilfælde af uheld. 
  

  
Angivelse af relevant 
litteratur: 
  
  

Ross Green (børnesyn ) 
ICDP 
Klasserumsledelse  
Aalborg kommunes hjemmeside : Fællesskaber for alle, Fælles MÅl for DUS 

  
  
  
 


