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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) 

Adresse: Industriparken 4, 4640 Faxe 

Tlf.: 5620 2940 

E-mailadresse: fsu@faxekommune.dk 

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

Åbningstider: STU: Mandag-torsdag 08:00-15:30/16:00 fredag 08:00-13:00/15:00 

FaxeKollegiet (personale): Mandag-fredag: 7:00- ca.21:00 lørdag-søndag: ca. 

12:00-22:00 

Institutionsleder: June Baasch-Larsen 

Specialiseringsmuligheder på praktikstedet: Dagtilbudspædagogik  

http://www.faxekommune.dk/
http://fsu.faxekommune.dk/
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For hurtigt overblik, sæt kryds ved de 

specialiseringsmuligheder, der er på praktikstedet. 
Skole- og fritidspædagogik  

Social- og specialpædagogik X 

Fysiske rammer, ude og inde: 

Faciliteter (herunder faciliteter i lokalområdet). 

STU’en er placeret på Industriparken 4, som en del af FSU. STU råder over sit 

eget selvstændige hus med udendørsarealer omkring sig. 

FaxeKollegiet (botilbuddet for STU elever) er placeret på Hertelsvej 14-16 i 

Faxe.  

Antal børn/unge/voksne: Ca. 30 elever og 15 faste medarbejdere. 

Aldersgruppe: 16-29 år 

Beskrivelse af målgruppen: Unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov, som ikke har 

ressourcer til at gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse – heller ikke med 

støtte. Denne målgruppe vil typisk være karakteriseret ved nedsat 

funktionsevne. Det kan være ADHD, Autisme, hjerneskade, psykisk 

udviklingshæmmet m.m. 

Indsatsområder/aktuelle projekter: Implementering af OCN. Etablering af STU som Helhedstilbud. Fokus på 

erhvervspraktik både internt og eksternt. 

Arbejdsmetoder: 

Beskrivelse af institutionens foretrukne pædagogiske 

metoder og begrundelser herfor. 

Der undervises/arbejdes individuelt tilrettelagt ud fra den enkelte elevs 

kompetencer og uddannelsesplan. Der er særligt fokus på relationspædagogik 

og relationen mellem elev og underviser betragtes som fundamental for at 

skabe mulighed for læring. 
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Tværprofessionelt samarbejde: 

Faggrupper som institutionen samarbejder med. 

Socialrådgivere 

UU-vejleder 

Sagsbehandlere 

Bosteder 

Forældre 

Mentorer 

Personalegruppens sammensætning: Lærere, Pædagoger, Ergoterapeuter, Pædagogisk assistent, 

Omsorgsmedhjælper, Bach.scient. 

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) 

1 

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 vil typisk aftales med den kommende praktikvejleder:  

 

Forbesøget vil tage udgangspunkt i de nævnte punkter, ligesom primære 

formalia omkring praktikken vil blive gennemgået, herunder forventninger til 

den studerende, behov for indhentning af straffeattest osv.  

 

Med udgangspunkt i dialog ved forbesøget tilrettelægger praktikvejleder 

efterfølgende et arbejdstidsskema for praktikforløbet og en introduktionsplan, 

som kan omfatte hele FSU. 

Planlægning af de første dage på praktikstedet: 

 Introduktion til institutionen, hverdagens 

Den studerende vil som udgangspunkt blive koblet til praktikvejlederen, og 

følger praktikvejlederens hverdag. Ved behov er der daglig evaluering af 
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organisering og stedets kultur. dagen efter eleverne er gået hjem.   

 

Organisering af kontakt til professionshøjskolen i 

forbindelse med: 

 praktikudtalelse 

 Afsluttende prøve 

Uddyb, hvordan praktikstedet forholder sig, hvis der er 

bekymring/problemer i praktikforløbet. 

Statusmøde og afsluttende prøve varetages/koordineres af praktikvejlederen.  

 

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

om problemstillingen. Hvis der forsat er bekymring, inddrages 

professionshøjskolen.  

 

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 deltager i personalemøder for at få viden omkring 

udviklingen af de enkelte elever. Den studerende deltager også 

aktivt i udviklingsdage/uger for at få indblik i de pædagogiske og 

samfundsmæssige metoder og opgaver. 

Den studerende planlægger og gennemfører en mindre pædagogisk 

opgave i samarbejde med en underviser. Eks. tjek-ind/ud, pligter, 

tilkobling til en-til-en-læring.  

Relevant litteratur i form af bekendtgørelser og lign. stilles til 

rådighed.  

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 planlægger, gennemfører og evaluerer en 

selvstændig pædagogisk opgave med en eller flere elever, som 

understøtter den studerendes læring. Valg af opgave koordineres 

med vejlederen.  

 

evaluerings-, undersøgelses- og 
dokumentere og evaluere egen deltagelse i 

pædagogisk praksis, herunder reflektere 
Efter endt undervisning laves en mundtlig afslutning på dagen med 
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dokumentationsformer,  over kvaliteten i egne læreprocesser,  vejleder eller anden underviser. Det forventes at den studerende 

skriver logbog og arbejdsportfolie. Refleksion og evaluering af egen 

praksis diskuteres i vejledningstimerne og på personalemøder.  
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. 

Sundhed er et fokusområde for FSU. Den studerende involveres i 

det daglige sundhedsfremmende læringsfelt.  

Anbefalet litteratur: 

Uddannelsesbogen 2017. Bekendtgørelse af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov m.fl. 
 

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 kan forvente at arbejdstiden ligger i tidsrummet mellem kl. 8.00-19.00. Den studerende kan som udgangspunkt ikke 

forvente at skulle arbejde alene. Individuelle ønsker og behov kan aftales med vejleder. 
Den studerendes placering på praktikstedet 

Tilknytning til gruppe/stue/afdeling. 

Udgangspunktet er, at den studerende følger vejlederens skema.  

 
Organisering af praktikvejledning 

Hvordan er praktikvejledningen organiseret og tilrettelagt? 

Hvordan inddrages den studerendes portfolio? 

Der planlægges en times vejledning om uge. Portfolien inddrages i vejledningstimerne. Den studerende forbereder dagsorden til 

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,  

Vi diskuterer og italesætter vigtigheden af synlighed, rådighed og 

tilstedeværelse i fællesrum samt forståelse, modtage/afvisning af en 

invitation til kontakt til og fra eleverne. Herunder:   

- Elevens fokus 

- Skabe kontakt 

- Aktiviteter som den unge vælger 

- Minus ironi og sarkasme 

- Observere 

- Grænser 

- Humor 
Professionsetik og pædagogiske 

værdier,  
analysere og vurdere etik, magt og 

ligeværd i sin egen og andres tilgang 
Vi præsenterer og arbejde bl.a. med Sct. Benedikt metoden, som en måde 

at evaluere og reflektere over pædagogisk praksis eller et tema.  
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til det enkelte menneske og til 

fællesskaber,  
konflikt- og voldsforebyggelse, 

konfliktnedtrapning og 

udadreagerende adfærd,  

vurdere konflikter, forebygge og 

håndtere konflikter samt evaluere 

indgreb i konflikt- og voldsepisoder,  

Vi har fokus på fordeling og sammensætning af personale og elever. Der 

laves aftaler om at gå til og fra. Vi tager konflikterne på stedet med 

den/dem der er indblandet i det. Indgående relationer og kendskab til 

elever kan have konfliktnedtrappende effekt.  
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 planlægges, gennemføres og evalueres et selvstændig pædagogisk 

forløb med en eller flere elever, som understøtter den studerendes læring. 

Vi forventer aktiv deltagende i undervisningen og planlagte aktiviteter, 

herunder idræt, ridning og lign.  

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.  

Vi udlåner Ipads i løbet af praktikperioden og der opnås kendskab til 

anvendelse af Ipads, computer og diverse undervisningsredskaber. 

Herunder også kendskab til særlige enkeltmandsprojekter.  

førstehjælp.  udføre grundlæggende førstehjælp.  
Det forudsættes at dette emne bliver behandlet på 

uddannelsesinstitutionen. 
Anbefalet relevant litteratur: 

Uddannelsesbogen 2017. Bekendtgørelse af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov m.fl.  

 
Særlige information om 2. praktikperiode 

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

Den studerende kan forvente at arbejdstiden ligger i tidsrummet mellem kl. 8.00-19.00. Den studerende kan godt forvente at skulle arbejde 

alene. Det aftales individuelt med vejleder og alt efter den studerendes kompetencer, ønsker og behov.  
Den studerendes placering på praktikstedet. 

Tilknytning til gruppe/stue/afdeling. 
Udgangspunktet er, at den studerende følger vejlederens skema.  

 
 

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. Den studerende forbereder dagsorden til 

vejledningstimerne.  
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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,  

Når det er muligt deltager den studerende i møder med interne 

samarbejdspartnere. Den studerende får mulighed for vejledning med 

koordinator eller leder om organisatoriske og ledelsesmæssige rammer.   

forskellige social- og 

specialpædagogiske tilgange og 

metoder,  

foretage en faglig vurdering af de 

metoder, som anvendes på̊ praktikstedet,  

Vi giver den studerende mulighed for at opleve og afprøve forskellige 

metoder og tilgange, hvorefter det evalueres med vejleder eller 

personalegruppen.  
tilgrænsende fagligheder og 

rammerne for tværprofessionelt 

samarbejde,  

indgå̊ i tværprofessionelt samarbejde om 

løsningen af konkrete opgaver og/eller 

problemstillinger,  

Når det er muligt deltager den studerende i møder med forældre, bosteder, 

UU-vejleder og andre eksterne samarbejdspartnere.  

opgave- og ansvarsfordeling mellem 

målgrupperne, professionelle, 

frivillige og pårørende,  

redegøre for egen faglighed, opgaver og 

ansvar i et mange-facetteret samarbejde,  

På personalemødet har den studerende et fast punkt på dagsordenen, hvor 

der redegøres for egen praksis, sparres med øvrigt personale osv. Det 

samme gør sig gældende i vejledningstimerne.  

forandringsprocesser og innovation,  
deltage i udviklingen af den pædagogiske 

praksis gennem innovative og 

eksperimenterende tiltag,  

Vi er åbne og imødekommende overfor den studerendes ideer og forslag, 

og vil behandle det konstruktivt, som en del af vores normale praksis.  

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. 

Vi sætter den studerende ind i vores journaliseringssystem og tydeliggør 

nødvendigheden af dokumentation for at få en kvalificeret indsats overfor 

den enkelte unge.    

Anbefalet relevant litteratur: 

Uddannelsesbogen 2017. Bekendtgørelse af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov m.fl.  
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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? 

Den studerende kan forvente at arbejdstiden ligger i tidsrummet mellem kl. 8.00-19.00. Den studerende kan godt forvente at skulle arbejde 

alene. Det aftales individuelt med vejleder og alt efter den studerendes kompetencer, ønsker og behov.  
 

Den studerendes placering på praktikstedet. 
Tilknytning til gruppe/stue/afdeling. 
Udgangspunktet er, at den studerende følger vejlederens skema.  

 
 

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. Den studerende forbereder dagsorden til 

vejledningstimerne.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


