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PRAKTIKBESKRIVELSE 

Første praktikperiode og 

Social- og specialpædagogik anden og tredje praktikperiode 
2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014 

 

Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: 

A. Beskrivelse af praktikstedet 

B. Uddannelsesplan for første praktikperiode 

C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode 
 

 

A. Beskrivelse af praktikstedet 

  

Institutionens navn: Faxe Sociale Udviklingscenter (FSU)   

Afd.:  Beskæftigelsen  
 

Adresse: Industriparken 4, 4640 Faxe  

 
 

Tlf.: 56 20 29 40  

 
 

E-mailadresse: fsu@faxekommune.dk  

 
 

Hjemmesideadresse: www.faxekommune.dk og http://fsu.faxekommune.dk/  
 

Åbningstider: Mandag-torsdag 8.00-15.30/16.00 fredag 08.00-13.00/15.00  
 

Institutionsleder: June Baasch-Larsen  
 

http://www.faxekommune.dk/
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Specialiseringsmuligheder på praktikstedet: 

For hurtigt overblik, sæt kryds ved de specialiseringsmuligheder, der 

er på praktikstedet. 

Dagtilbudspædagogik   

Skole- og fritidspædagogik  

Social- og specialpædagogik  X 

Fysiske rammer, ude og inde: 

Faciliteter (herunder faciliteter i lokalområdet). 
Beskæftigelsen består af forskellige beskæftigelsestilbud, som kan variere efter 

søsoen og det aktuelle fokus.  

 

Fysisk har beskæftigelsen flere værksteder på forskellige lokationer, som 

anvendes efter behov: 

- SETA som er et pakkeriværksted.  

- Stort tømmer/smed værksted.  

- Industrikøkken 
- Kreativt værksted 
- Et mindre landbrug ”Søndergård”. 

Antal børn/unge/voksne: 20-40. Det varierer en del.   

Aldersgruppe: 18-65 år 

Beskrivelse af målgruppen: Målgruppen er, borgere i aktivering under LAB lov §32 og borgere med 

psykisk funktionsnedsættelse efter §103 om beskyttet beskæftigelse.  

Indsatsområder/aktuelle projekter: Udvikling af beskæftigelsen med fokus på læringsmulighederne for 

mennesker i udsatte positioner 

Arbejdsmetoder: 

Beskrivelse af institutionens foretrukne pædagogiske metoder og 

begrundelser herfor. 

Anerkendende samarbejde. 

Nærmeste udviklingszone/de små skridt. 

Hjælp til selvhjælp. 

Tværprofessionelt samarbejde: 

Faggrupper som institutionen samarbejder med. 
Det kan variere alt efter den konkrete sag.  

Personalegruppens sammensætning: Pædagoger, pædagogiske assistenter, bachelor i sundheds og ernæring, 

ernæringsassistent og instruktører med håndværksmæssig bagrund   

 
Faxe Sociale Udviklingscenters samlede personalegruppe består af ufaglærte, 

pædagoger, pædagogiske assistenter, ergoterapeuter, fysioterapeut, lærere, 
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socialrådgivere, håndværkere  m.fl. Derudoevr samarbejders med en andre akører 

alt efter den enkelte borgers behov.     

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) 2 

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 

Første forbesøg er et info-møde som vil blive aftalt med FSU´s 

praktikkoordinator. FSU har studerende ved flere enheder ad gangen, så der 

vil typisk være flere studerende og praktikvejledere til dette møde, hvor 

planen er at den studerende og FSU lærer hinanden lidt at kende. Efter mødet 

tager praktikkoordinatoren og vejlederne stilling til, hvilken enhed hver enkelt 

studerende placeres hos og den studerende får derefter hurtigst muligt besked.  

 

Den studerende vil derefter blive inviteret til et besøg med den studerendes 

vejleder, hvor den studerende bliver introduceret sin kommende enhed og 

kollegaer. Dette besøg vil tage udgangspunkt i gensidig forventningssamtale, 

samt formalia omkring praktikken (indhentning af straffeattest, mødeplan, 

osv.)  

Planlægning af de første dage på praktikstedet: 

 Introduktion til institutionen, hverdagens organisering og 

stedets kultur. 

Der vil blive lavet klare aftaler omkring mødetid og mødested. 

Instruktørerne i Beskæftigelsen vil bruge de første dage på at introducere den 

studerende for borgerne på værkstederne, samt introducere den studerende for 

arbejdsredskaberne. 

Der vil blive udleveret arbejdstøj. 

Organisering af kontakt til professionshøjskolen i forbindelse 

med: 

 praktikudtalelse 

 Afsluttende prøve 

Uddyb, hvordan praktikstedet forholder sig, hvis der er 

bekymring/problemer i praktikforløbet. 

Samtaler, praktikudtalelse og afsluttende prøve varetages af praktikvejlederen.  

 

Hvis der er bekymring for praktikken indgår vi i dialog med den studerende om 

problemstillingen. Hvis der forsat er bekymring, inddrages Faxe Kommunes 

uddannelseskoordinator og professionshøjskolen. 

 

Det er FSU´s mål at vejlederne løbende kommer til professionshøjskolens 

informationsmøder, så de altid er 100% opdateret. 
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Dato for seneste revidering: 09.08.2017. 

  

B. Uddannelsesplan for første praktikperiode 
Tema: Pædagogens praksis 

Kompetencemål: Den 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 afspejler videns- og færdighedsmålene sig i 

pædagogernes praksis? 

Hvilke læringsmuligheder tilbyder vi ift. videns- og 

færdighedsmålene? 

Hvordan understøtter vi den studerendes læring indenfor dette? 

praktikstedets målgrupper 

samt praktikstedets 

pædagogiske og 

samfundsmæssige opgaver, 

anvende viden om praktikstedets 

samfundsmæssige 

opgaver i tilrettelæggelsen af det 

pædagogiske arbejde, 

Den studerende har mulighed for at tilegne sig viden om 

Beskæftigelsens målgrupper (serviceloven §103 og lAB §32) ved 

gennemgang af lov stof på området med vejledere og ved at deltage 

i udmøntningen af disse i hverdagen.       

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 vil være en del af den daglige tilrettelæggelse og 

gennemførelse af den pædagogiske praksis.    

evaluerings-, undersøgelses- 

og dokumentationsformer,  

dokumentere og evaluere egen 

deltagelse i pædagogisk praksis, 

herunder reflektere over kvaliteten i 

egne læreprocesser,  

Den studerende vil løbende have mulighed for at evaluere sin 

praksis både med kollegerne og på ugentlige vejlednings time. Det 

forventes at den studerende skriver logbog og arbejdsportfolio.    

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. 

I Beskæftigelsen er der et ugentligt trænings hold som den 

studerende har mulighed for at være en del af og udvikle på. Der 

kan også være mulighed for at arbejde med kost og sundhed i FSU´s 

køkken.   
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Anbefalet litteratur: 

Lovstof og Bekendtgørelser på området. Kan koordineres med vejleder. 

 

Særlige informationer om 1. praktikperiode 

Arbejdsplan for studerende: 

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

Den studerende skal forvente at arbejde indenfor tidsrummet 7.00-16.00 alle hverdage. Der kan være enkelte dage med aftenarbejde. Der 

er ikke forventning om at den studerende arbejder alene, men det kan aftales individuelt. 

 

Den studerendes placering på praktikstedet 

Tilknytning til gruppe/stue/afdeling. 

Den studerende er tilknyttet Beskæftigelsen. Tilknytningen til de enkelte værksteder vil blive aftalt løbende og er afhængig af behovet og 

opgaverne på de enkelte værksteder. Dette aftales med praktikvejleder. 

 

Organisering af praktikvejledning 

Hvordan er praktikvejledningen organiseret og tilrettelagt? 

Hvordan inddrages den studerendes portfolio? 

Der planlægges en times vejledning om ugen. Portfolien inddrages i vejledningstimerne. 
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C. Uddannelsesplan anden og tredje praktikperiode 

Social- og specialpædagogik 
Pædagoger med denne specialisering har særlige kompetencer til at indgå i social- og specialpædagogisk arbejde med mennesker i forhold 

til tre overordnede målgrupper: 

A. Børn og unge med særlige behov. 

B. Mennesker med sociale vanskeligheder. 

C. Mennesker med psykiske og/eller fysiske funktionsnedsættelser 

 

Social- og specialpædagogik 2. Praktikperiode 
Kompetenceområde: Relation og kommunikation 

Området retter sig mod pædagogens relationer, professionelle kommunikation og pædagogiske aktiviteter og midler i pædagogisk praksis. 

Kompetencemål: Den studerende kan kommunikere professionelt i relation til målgruppen og kolleger og kan på den baggrund 

gennemføre pædagogiske aktiviteter på et etisk forsvarligt grundlag. 

 

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? 

kommunikationsformer og 

relationsdannelse, herunder om 

den professionelle samtale,  

kommunikere professionelt, etablere 

og indgå̊ i professionelle relationer til 

mennesker i udsatte positioner,  

Den studerende vil få adgang til kommunens interne netværk. 

 

Den studerende vil få kendskab til forskellige kommunikationsformer 

gennem sin deltagelse i det daglige arbejde. 

 

Der vil være professionelle samtaler i samarbejdet med tværprofessionelle 

samarbejdspartnere. 

 

Der vil blive fokuseret på kommunikation og professionel samtale på de 

ugentlige vejledninger. Vejledningstimerne anvendes som refleksions - og 
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argumentations rum i forhold til dette. 
 

 
professionsetik og pædagogiske 

værdier,  
analysere og vurdere etik, magt og 

ligeværd i sin egen og andres tilgang 

til det enkelte menneske og til 

fællesskaber,  

Have blik for og via logbog arbejde med begrebet: Magt ud fra selvoplevede 

situationer i den pædagogiske hverdag.  

Have fokus på etiske dilemmaer, bruge logbogen til at beskrive disse og 

debattere dem med praktikvejleder på vejledningstimer. Vejledningstimerne 

anvendes som refleksions - og argumentationsrum i forhold til dette.  
konflikt- og voldsforebyggelse, 

konfliktnedtrapning og 

udadreagerende adfærd,  

vurdere konflikter, forebygge og 

håndtere konflikter samt evaluere 

indgreb i konflikt- og voldsepisoder,  

På FSU er udformet en Voldspolitik samt andre nedskrevne retningslinjer, 

som er centreret omkring konflikt - og voldsforebyggelse (interne skemaer 

etc.)  

Den studerende vil på en vejledningstime blive præsenteret for, hvordan vold 

håndteres på FSU. Vejledningstimerne anvendes som refleksions - og 

argumentations rum i forhold til dette. 
 

Opleves der episoder i hverdagen evalueres håndteringen efterfølgende i et 

samarbejde med praktikvejleder.  
bevægelsesmæssige, musiske, 

æstetiske og kreative processers 

betydning i den 

socialpædagogiske praksis og  

tilrettelægge, gennemføre og evaluere 

pædagogiske aktiviteter inden for 

udvalgte områder, herunder inddrage 

børn, unge og voksnes kreativitet og 

perspektiv og  

Der er mulighed for at igangsætte kreative aktiviteter af forskellig art på 

værkstedet - med brugernes medbestemmelse som mulig ledetråd.  

 

Logbogen bruges her som et redskab for overvejelser og evaluering. 

Vejledningstimerne anvendes som refleksions - og argumentations rum i 

forhold til dette. 
 

hjælpemidler og 

professionsteknologier i et 

lærings- og udviklingsperspektiv.  

vurdere og anvende hjælpemidler og 

professionsteknologier i samarbejde 

med mennesker med særlige behov 

med henblik på at understøtte 

udvikling og læring.  

Alle tilgængelige hjælpemidler og værktøj stilles selvfølgelig til rådighed 

for den studerendes læring. 

førstehjælp.  udføre grundlæggende førstehjælp.  
Orienteres om beredskab og placering af 1.hjælpsudstyr. Koordineres med 

praktikvejleder. 
Anbefalet relevant litteratur: 

 

 
Særlige information om 2. praktikperiode 

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

Arbejdstiden er placeret indenfor tidsrummet fra 7 – 16, alle hverdage. Der kan forekomme enkelte dage med aftenarbejde. 

Den studerende vil skulle arbejde tæt sammen med instruktører fra Beskæftigelsen. Der kan forventes opgaver hvor den studerende arbejder 

alene med 1 eller flere borgere. Dette vil være efter aftale og koordineret med instruktør/vejleder, og afhænger naturligvis af den studerendes 

forudsætninger, faglige kompetencer mm. 
 

Den studerendes placering på praktikstedet. 
Tilknytning til gruppe/stue/afdeling. 
Den studerende vil primært skulle arbejde i Beskæftigelsen som en del af instruktørteamet, men vil overordnet være en del af den samlede 

personalegruppe på hele FSU og vil derfor kunne komme til at løse opgaver i andre enheder i FSU. 
 

Organisering af praktikvejledning. 

Hvordan er praktikvejledningen organiseret og tilrettelagt? 

Hvordan inddrages den studerendes portfolio? 

Den studerende får en fastlagt og kontinuerlig vejledning under hele praktikforløbet sammen med praktikvejlederen.   

Der gives ca.1 times vejledning pr. uge. 

Evaluering af praktikken er et fast punkt på dagsordenen, desuden indgår den studerendes refleksioner som en del af drøftelserne til 

vejledningstimerne dels gennem de oplevelser den studerende har haft i ugens løb, og dels gennem den studerendes portfolio.  

Derudover forventes det også, at den studerende gennem hele praktikken vedligeholder sin logbog, således at den bliver et aktivt redskab i 

praktikken.  
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Social- og specialpædagogik 3. Praktikperiode 
Kompetenceområde: Samarbejde og udvikling 

Området retter sig mod samarbejdsrelationer i og udvikling af social- og specialpædagogisk praksis i samspil med målgrupperne. 

Kompetencemål: Den studerende kan gennem udvikling af pædagogisk praksis understøtte de tre målgruppers lærings-, udviklings- og 

omsorgsbehov og perspektiver i samarbejde med relevante aktører. 

 

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? 

institutionelle, organisatorske og 

ledelsesmæssige rammer for social- 

og specialpædagogiske indsatser,  

agere professionelt inden for de givne 

institutionelle, organisatoriske og 

ledelsesmæssige rammer,  

FSU er en paraply organisation der henhører under to politiske udvalg 

(socialudvalget og beskæftigelsesudvalget) med tilhørende paragraffer. 

Den studerende har i sin praktik mulighed for at blive bekendt med 

lovgivningen på området         

forskellige social- og 

specialpædagogiske tilgange og 

metoder,  

foretage en faglig vurdering af de 

metoder, som anvendes på̊ praktikstedet,  

Den studerende får mulighed for at opleve og afprøve forskellige 

forskellige metoder og tilgange, hvorefter det evalueres med vejleder 

og/eller personalegruppen 

tilgrænsende fagligheder og 

rammerne for tværprofessionelt 

samarbejde,  

indgå̊ i tværprofessionelt samarbejde om 

løsningen af konkrete opgaver og/eller 

problemstillinger,  

Den studerene indgår i et tværprofessionelt team bestående af 

håndværkere og pædagoger derudover vil den studerende have mulighed 

for at deltage i møder med sagsbehandlere og andre samarbejdspartnere 

opgave- og ansvarsfordeling mellem 

målgrupperne, professionelle, 

frivillige og pårørende,  

redegøre for egen faglighed, opgaver og 

ansvar i et mangefacetteret samarbejde,  

Den studerende deltager i daglige koordineringsmøder hvor dagen 

tilpasses og justeres i forhold til de aktuelle udfordringer og fokusområder  

Den studerende deltager i personale møder, hvor der redegøres for egen 

praksis, sparres og evalueres med kolleger mm. Det samme gør sig 

gældende på det ugentlige møde med vejleder. 

forandringsprocesser og innovation,  
deltage i udviklingen af den pædagogiske 

praksis gennem innovative og 

eksperimenterende tiltag,  

FSU er en organisation der altid er i bevægelse og det er som studerende 

muligt at bidrage til udvikling både i egen enhed, men også at deltage i 

udviklingen af det samlede FSU  

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  

Den studerende introduceres og øves i at anvende det digitale 

journaliseringssystem. Nødvendigheden af dokumentation for at få en 

kvalificeret indsats overfor den enkelte borger, tydeliggøres for den 

studerende. 
Anbefalet relevant litteratur: 
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Særlige information om 3. praktikperiode 

Arbejdsplan for studerende: 

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

Arbejdstiden er placeret indenfor tidsrummet fra 7 – 16, alle hverdage. Der kan forekomme enkelte dage med aftenarbejde. 

Den studerende vil skulle arbejde tæt sammen med instruktører fra Beskæftigelsen. Der kan forventes opgaver hvor den studerende arbejder 

alene med 1 eller flere borgere. Dette vil være efter aftale og koordineret med instruktør/vejleder, og afhænger naturligvis af den studerendes 

forudsætninger, faglige kompetencer mm. 
 

Den studerendes placering på praktikstedet. 

Tilknytning til gruppe/stue/afdeling. 

Den studerende vil primært skulle arbejde i Beskæftigelsen som en del af instruktørteamet, men vil overordnet være en del af den samlede 

personalegruppe på hele FSU og vil derfor kunne komme til at løse opgaver i andre enheder i FSU. 
 

Organisering af praktikvejledning. 

Hvordan er praktikvejledningen organiseret og tilrettelagt? 

Hvordan inddrages den studerendes portfolio? 

Den studerende får en fastlagt og kontinuerlig vejledning under hele praktikforløbet sammen med praktikvejlederen.   

Der gives ca.1 times vejledning pr. uge. 

Evaluering af praktikken er et fast punkt på dagsordenen, desuden indgår den studerendes refleksioner som en del af drøftelserne til 

vejledningstimerne dels gennem de oplevelser den studerende har haft i ugens løb, og dels gennem den studerendes portfolio.  

Derudover forventes det også, at den studerende gennem hele praktikken vedligeholder sin logbog, således at den bliver et aktivt redskab i 

praktikken.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


