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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 

 Skriv i de hvide felter nedenfor 

Institutionens navn: Faxe Sociale Udviklingscenter (FSU) – Aktivitetsdelen (§ 104) 

Adresse: FSU og Aktivitetsparken – Industriparken 4, 4640 Faxe 

A-huset – Tycho Brahesvej 4, 4690 Haslev 

Faxe Bixen – Kirketorvet 24-26, 4640 Faxe 

Søndergaard – Kærsvænget 7, St. Torøje, 4640 Faxe 

 

Tlf.: FSU: 56 20 29 40 

Aktivitetsparken: 40 16 07 35 

A-huset: 56 20 46 36 

Faxe Bixen: 40 30 21 11  

Søndergaard: 56 50 85 03 



 

Praktikbeskrivelse FSU. Pædagoguddannelsen 2014. 1. praktik og specialisering Social- og Specialpædagogik 2. & 3. Praktik. Udarbejdet dato: Maj 2017 

/Revideres næste gang dato: Jan 2018 

 

E-mailadresse: fsuadm@faxekommune.dk 

Hjemmesideadresse: fsu.faxekommune.dk 

Åbningstider: 8.30 – 15.30  

Institutionsleder: Centerleder: June Baasch-Larsen 

Teamleder for aktivitetsdelen: Ann-Kristina Schleidt. 

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). 
Aktivitetshusene fungerer som én enhed fordelt på fire tilbud: 

Aktivitetsparken i Faxe, A-huset i Haslev, Faxebixen i Faxe og Søndergaard i 

St-Torøje. Alle tilbuddene er forskellige og er tilpasset borgernes ugentlige 

skemaer. Man bliver som studerende tilknyttet ét tilbud, men for at få det 

største udbytte af praktikken skal man som studerende forvente at prøve 

kræfter med flere af tilbuddene. 

Antal børn/unge/voksne: Ca. 45 voksne borgere. 

Aldersgruppe: 18 + 

Beskrivelse af målgruppen: Personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med 

særlige sociale problemer til opretholdelse eller forbedring af personlige 

færdigheder eller af livsvilkårene (Serviceloven). 

I aktivitetstilbuddene finder man en målgruppe med meget forskellige 

problemstillinger og behov. Dette indebærer bl.a. kommunikative, sociale, 

fysiske og hygiejnemæssige udfordringer. Der er mulighed for at arbejde med 

konflikthåndtering. 

Indsatsområder/aktuelle projekter: Hvert indsatsområde er individuelt tilpasset borgerne og deres udvikling. 

Vi tilbyder bl.a. sansestimulation, musik, busture og kreative tilbud. 

Arbejdsmetoder: 

Beskrivelse af institutionens foretrukne pædagogiske metoder og 
I aktivitetshusene arbejdes der med sanseintegration. Der udarbejdes 
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begrundelser herfor. sanseprofiler for borgere, hvor det er relevant.  

Ambitionen er ikke at skabe en teoretisk ramme, som er styrende for, hvad der 

er meningsfuldt for borgerne. Vi lader det der er meningsfuldt for borgerne, 

være styrende for de teorier, som vi trækker ind i en teoretisk ramme. 

Med borgerne i centrum har vi fokus på inkluderende fællesskaber.  

Tværprofessionelt samarbejde: 

Faggrupper som institutionen samarbejder med. 
Udover de nedenstående interne faggrupper samarbejdes også med 

sundhedspersonalet i borgernes botilbud, og derudover er der i FSU andre 

faggrupper, som ernæringsassistenter, lærere og kontorfunktionærer. 

Personalegruppens sammensætning: Pædagoger, pædagogiske assistenter, fysioterapeuter og ergoterapeuter. 

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) 1 

Praktikvejlederuddannelse (6-8 ugers uddannelsesforløb på diplomniveau) 2 

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 

 Studerende tager konkakt til praktikstedet for at aftale forbesøg. 

 Der afsættes en time til forbesøget, hvor studerende også får udleveret 

mødeplan. 

 Vejleder står for rundvisning og introduktion til tilbuddets rammer og 

daglige praksis. 

 Vejleder besvarer studerendes spørgsmål, og eventuelle læringsmål 

diskuteres. 

Ved forbesøget vil der også være mulighed for udveksling af forventninger. 

Planlægning af de første dage på praktikstedet: 

 Introduktion til institutionen, hverdagens organisering og 

stedets kultur. 

De første dage følger den studerende sin praktikvejleder, og bruger tid på at 

observere den daglige praksis. Herefter forventes det at den studerende selv 

kan tage initiativer. 

Der arrangeres introduktionsuge hvor den studerende oplever enhedens 

forskellige matrikler. 

På de ugentlige personalemøder er der et punkt, hvor den studerende kort 
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opdaterer om sit arbejde med læringsmålene. 

Organisering af kontakt til professionshøjskolen i forbindelse 

med: 

 praktikudtalelse 

 Afsluttende prøve 

Uddyb, hvordan praktikstedet forholder sig, hvis der er 

bekymring/problemer i praktikforløbet. 

Bekymringer og problematikker tages op til vejledning, og hvis det er 

nødvendigt inddrages den praktikansvarlige på FSU. Ved yderligere 

bekymringer tages kontakt til uddannelsesvejleder. 

Retningslinjer for kontakt til professionshøjskolen findes i uddannelsens 

praktikorientering. 

Dato for sidste revidering: 22.marts 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, 

Der arbejdes i aktivitetshusene ud fra Lov om Social Service. Den studerende 

introduceres for EKJ (elektronisk klientjournal), hvor der bl.a. findes individuelle 

pædagogiske handleplaner. Herudover er der oplysninger om medicin, dagbøger 

diagnoser, etc.  

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, 

Der er rig mulighed for at opfylde disse mål, og det er vigtigt at den studerende er 

kritisk reflekterende ift. den pædagogiske praksis. Det forventes at den studerende 

tager initiativ til pædagogiske aktiviteter, hvor der inddrages teori og refleksion. 

evaluerings-, undersøgelses- og 

dokumentationsformer,  

dokumentere og evaluere egen deltagelse i 

pædagogisk praksis, herunder reflektere 

over kvaliteten i egne læreprocesser,  

Det forventes at den studerende skriver sine refleksioner samt læst teori i sit 

arbejdsportfolie, som skal være tilgængeligt for vejlederen. Refleksion og 

evaluering af egen praksis diskuteres i vejledningstimerne og ved de ugentlige 

personalemøder har den studerende sit eget punkt. 

såvel den sundhedsmæssige som 

den dannelsesmæssige 

betydning af sunde madvaner, 

måltidskultur, hygiejne og 

anvende viden om sundhed og 

sundhedsfremme i tilrettelæggelsen af det 

pædagogiske arbejde. 

Den studerende har mulighed for at påvirke, hvordan der arbejdes med sundhed i 

aktivitetshusene, og der er mulighed for tværfagligt samarbejde med boligens 

sundhedspersonale. Der er en del borgere i aktivitetshusene, der skal have hjælp 

til personlig hygiejne. 
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indeklima. 

 
 

Anbefalet litteratur: 

Bent Madsen: Socialpædagogik – Integration og inklusion i det moderne samfund 
Bente Lynge : Anerkendende pædagogik 
Birgitte Christensen Gammeltoft: Sansestimulering for voksne 
Jesper Dammeyer og Louise Bøttcher: Handicappsykologi 
Knud Illeris: Læring 
Lasse Thomas Edlev: Natur og miljø i pædagogisk arbejde 
Per Lorentzen: Fra tilskuer til deltager 
Socialstyrelsen: Lov om Social Service 

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 vil normalt arbejde i aktivitetshusenes åbningstid kl. 8.30 - 15.30. – Dog er der mødeaktivitet en gang om ugen, enten 

morgen (fra kl. 7.30) eller eftermiddag (til kl. 17.30). 

De studerende i aktivitetshusene arbejder aldrig alene. 
Den studerendes placering på praktikstedet 

Tilknytning til gruppe/stue/afdeling. 

Den studerendes placering i praktikken afgøres i samarbejde med ledelsen.  

Der planlægges én ugentlig vejledningstime. Denne skemalægges ved praktikperiodens start. Den studerendes arbejdsportfolie inddrages i 

vejledningstimerne. 

Det forventes at den studerende bidrager til dagsordenen til møderne og den studerende skriver referat, som sendes til vejlederen. 

Hvis vejleder er fraværende planlægges vejledning med andet personale.  
Organisering af praktikvejledning 

Hvordan er praktikvejledningen organiseret og tilrettelagt? 

Hvordan inddrages den studerendes portfolio? 

Der planlægges én ugentlig vejledningstime. Denne skemalægges ved praktikperiodens start. Den studerendes arbejdsportfolie inddrages i 

vejledningstimerne. 

Det forventes at den studerende bidrager til dagsordenen til møderne og den studerende skriver referat, som sendes til vejlederen. 

Hvis vejleder er fraværende planlægges vejledning med andet personale. 
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B. Uddannelsesplan anden og tredje praktikperiode 

c) 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,  

Gældende for alle praktikforløb i aktivitetshusene er, at man har krav på 

sparring og vejledning omkring de refleksioner man gør sig, og de 

udfordringer man står overfor. Man har selv ansvar for at opsøge relevant 

teori, men det er en opgave man deler med sin vejleder og praktikstedet. 

 

I forhold til arbejdet med færdigheds- og vidensmålet kommunikation er 

der rig mulighed for udvikling i aktivitetshusene. En del af målgruppen 

har udfordringer ift. kommunikation, hvilket nødvendiggør alternativ 

kommunikation, hvortil man kan diskutere totalkommunikation. 

Til vejledning diskuteres relationsdannelsen både på det teoretiske og det 

praktiske plan. 

Professionalisme og arbejdet med personlige grænser i den daglige 
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praksis diskuteres ligeledes ved vejledning. 

 
professionsetik og pædagogiske 

værdier,  
analysere og vurdere etik, magt og 

ligeværd i sin egen og andres tilgang 

til det enkelte menneske og til 

fællesskaber,  

I den specialpædagogiske praksis står man tit overfor dilemmaer, som 

nødvendigvis kræver grundige refleksioner omkring etik og brug af magt. 

Den pædagogiske praksis i aktivitetshusene er ikke nogen undtagelse, og 

som studerende vil man ikke stå alene med sine refleksioner om etik, 

magt, værdier. 

Da man i FSU og aktivitetshusene har stort fokus på fælleskabet, vil 

etiske overvejelser omkring udvikling af borgernes sociale kompetencer 

og samspil være vigtigt. 
konflikt- og voldsforebyggelse, 

konfliktnedtrapning og 

udadreagerende adfærd,  

vurdere konflikter, forebygge og 

håndtere konflikter samt evaluere 

indgreb i konflikt- og voldsepisoder,  

Da aktivitetshusene har en del borgere med problemskabende og 

udadreagerende adfærd, vil konflikthåndtering nødvendigvis indgå som 

en del af det daglige arbejde. Der reflekteres i personalegruppen over 

hvorfor episoderne opstår og om de evt. kunne have været undgået. 

Det forventes at den studerende laver skriftlige observationer og 

refleksioner vedr. problemskabende adfærd og konflikthåndtering. Disse 

tages op på de ugentlige vejledningstimer. 
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  

Det forventes at den studerende tager udgangspunkt i relevante 

udfordringer og problematikker, og derved bidrager til borgernes 

udvikling og trivsel. Sparring omkring tilrettelæggelse, gennemførsel og 

evaluering opsøges hos vejleder og kollegaer. 

På hvert af aktivitetshusenes tilbud er der mulighed for forskellige 

bevægelsesmæssige, musiske og æstetiske processer, og hvis der mangler 

midler eller værktøjer på et tilbud kan de højst sandsynligt indhentes fra et 

af de andre tilbud. 

Man vil have rig mulighed for at tage initiativ til projekter i 

aktivitetshusene, og dette anses også som en af de vigtigste kompetencer 

der skal udvikles gennem praktikken. 
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.  

Dette videns- og færdighedsmål er stadig i en fortolkningsproces, som 

giver meget omfattende muligheder for læringsmålets emne og 

udfordring. 

I aktivitetshusene lægges der her stor vægt på at den studerende her 

udvikler et mål, som ikke kun har til formål at analysere et middel eller en 
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teknologi, men som også har et fremtidsperspektiv, som f.eks. brug af 

teknologi til læring og udvikling. 

Eksempler på teknologiske hjælpemidler i aktivitetshusene;  relevante 

Apps til tablets, 0-1 kontakter og aktivitetsgulv 
førstehjælp.  udføre grundlæggende førstehjælp.   
Anbefalet relevant litteratur: 

Bent Madsen: Socialpædagogik – Integration og inklusion i det moderne samfund 
Bente Lynge : Anerkendende pædagogik 

Birgit Kirkebæk: Almagt og afmagt 
Birgitte Christensen Gammeltoft: Sansestimulering for voksne 

Bo Hejlskov Elvén: Problemskabende adfærd ved udviklingsforstyrrelser eller udviklingshæmning 
Lasse Thomas Edlev: Natur og miljø i pædagogisk arbejde 

Per Lorentzen: Fra tilskuer til deltager 

Socialstyrelsen: Lov om Social Service 

 
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 vil normalt arbejde i aktivitetshusenes åbningstid kl. 8.30 - 15.30. – Dog er der mødeaktivitet en gang om ugen, enten 

morgen (fra kl. 7.30) eller eftermiddag. (til kl. 17.30) 
De studerende i aktivitetshusene arbejder aldrig alene. 

Den studerendes placering på praktikstedet. 

Tilknytning til gruppe/stue/afdeling. 
Den studerendes placering i praktikken afgøres i samarbejde med ledelsen.  
 

Organisering af praktikvejledning. 

Hvordan er praktikvejledningen organiseret og tilrettelagt? 
Hvordan inddrages den studerendes portfolio? 
Der planlægges én ugentlig vejledningstime. Denne skemalægges ved praktikperiodens start. Den studerendes arbejdsportfolie inddrages i 

vejledningstimerne. 

Det forventes at den studerende bidrager til dagsordenen til møderne og den studerende skriver referat, som sendes til vejlederen. 

Hvis vejleder er fraværende planlægges vejledning med andet personale. 
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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,  

Den studerende får mulighed for vejledning med teamkoordinator og/eller 

leder om organisatoriske og ledelsesmæssige rammer. I Faxe kommune 

afholdes en intro-dag for nye medarbejdere, hvor den studerende også har 

mulighed for at deltage. Desuden findes oplysninger om struktur og 

organisation på FSUs hjemmeside. 
forskellige social- og 

specialpædagogiske tilgange og 

metoder,  

foretage en faglig vurdering af de 

metoder, som anvendes på̊ praktikstedet,  
Den studerende kan arbejde med dette mål gennem sparring med 

kollegaer om metodevalg, samt ved refleksion og vejledning ud fra teori. 

tilgrænsende fagligheder og 

rammerne for tværprofessionelt 

samarbejde,  

indgå̊ i tværprofessionelt samarbejde om 

løsningen af konkrete opgaver og/eller 

problemstillinger,  

I FSU er der flere forskellige faggrupper ansat, bl.a lærere, ergoterapeuter 

og fysioterapeuter. 

Der er mulighed for at få en vejledningstime med en ergoterapeut.  

Aktivitetshusenes målgruppe har også udfordringer, hvor det er særligt 

relevant at samarbejde med terapeuterne. 

opgave- og ansvarsfordeling mellem 

målgrupperne, professionelle, 

frivillige og pårørende,  

redegøre for egen faglighed, opgaver og 

ansvar i et mangefacetteret samarbejde,  

Der er mange professionelle roller der skal udfyldes i aktivitetshusene, 

hvilket leder til ansvarsfordeling og læring omkring aftaler, opgaver, etc. 

Ved de ugentlige møder har den studerende mulighed for sparring 

omkring arbejdsfordeling og refleksion ift. Fordeling af borgere. 

forandringsprocesser og innovation,  
deltage i udviklingen af den pædagogiske 

praksis gennem innovative og 

eksperimenterende tiltag,  

Aktivitetshusene er åbne overfor forslag og nye idéer, som den studerende 

har gode muligheder for at prøve af praksis. Større forandringsprocesser 

skal dog tages op i personalegruppen. 
didaktiske og pædagogiske metoder sætte mål, anvende dokumentations- og Den studerende får mulighed for at prøve at udarbejde en pædagogisk 
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til udvikling af pædagogisk praksis, 

herunder dokumentation og 

evaluering, og  

evalueringsmetoder og udvikle viden 

gennem deltagelse, systematisk 

erfaringsopsamling og refleksion over 

pædagogisk praksis og  

handleplan. Desuden kan der komme forskellige observationsopgaver, 

hvor den studerende introduceres for forskellige relevante 

observationsskemaer. 
Anbefalet relevant litteratur: 
Bent Madsen: Socialpædagogik – Integration og inklusion i det moderne samfund 

Birgitte Christensen Gammeltoft: Sansestimulering for voksne 

Bo Hejlskov Elvén: Problemskabende adfærd ved udviklingsforstyrrelser eller udviklingshæmning 
Janne Hedegaard Hansen: Narrativ dokumentation 

Knud Illeris: Læring 
Per Lorentzen: Fra tilskuer til deltager 

Socialstyrelsen: Lov om Social Service 
 

 
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 vil normalt arbejde i aktivitetshusenes åbningstid kl. 8.30 - 15.30. – Dog er der mødeaktivitet en gang om ugen, enten 

morgen (fra kl. 7.30) eller eftermiddag (til kl. 17.30). 

De studerende i aktivitetshusene arbejder aldrig alene. 
 

Den studerendes placering på praktikstedet. 

Tilknytning til gruppe/stue/afdeling. 
Den studerendes placering i praktikken afgøres i samarbejde med ledelsen.  

Der planlægges én ugentlig vejledningstime. Denne skemalægges ved praktikperiodens start. Den studerendes arbejdsportfolie inddrages i 

vejledningstimerne. 

Det forventes at den studerende bidrager til dagsordenen til møderne og den studerende skriver referat, som sendes til vejlederen. 

Hvis vejleder er fraværende planlægges vejledning med andet personale.  

Organisering af praktikvejledning. 
Hvordan er praktikvejledningen organiseret og tilrettelagt? 

Hvordan inddrages den studerendes portfolio? 
Der planlægges én ugentlig vejledningstime. Denne skemalægges ved praktikperiodens start. Den studerendes arbejdsportfolie inddrages i 

vejledningstimerne. 

Det forventes at den studerende bidrager til dagsordenen til møderne og den studerende skriver referat, som sendes til vejlederen. 

Hvis vejleder er fraværende planlægges vejledning med andet personale. 
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