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PRAKTIKBESKRIVELSE 

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

 

Praktikbeskrivelsen består af 2 hoveddele: 

A. Beskrivelse af praktikstedet 

B. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode. Specialiseringsmuligheder for Social- og specialpædagogik, herunder 

studerendes læringsmål og praktikvejleders praktikudtalelse 
 

 

Vejledning til udfyldelse af denne praktikbeskrivelse med uddannelsesplan. Praktikinstitutionen udfylder de hvide felter med oplysninger om institutionen.  

Under de enkelte praktikperioder udfyldes de relevante perioder med beskrivelser af hvordan man arbejder i institutionen med de respektive videns-og færdighedsmål. 

Den studerende udarbejder læringsmål for den pågældende praktikperiode i skabelonen under uddannelsesplanen. Den studerendes læringsmål beskriver, hvordan 

han/hun konkret vil arbejde med periodens videns- og færdighedsmål i løbet af praktikken. (Man kan skille den studerendes læringsmål ud i et særskilt dokument).  

Praktikvejleder udfylder praktikudtalelsen efter statusmødet. Der er skabelon hertil under den studerendes læringsmål. Praktikbeskrivelsen inddrager således både 

praktikstedets uddannelsesplan og den studerendes læringsmål samt praktikstedets praktikudtalelse. (praktikudtalelsen kan adskilles fra praktikbeskrivelsen, når den 

videregives til professionshøjskolen). 

 

A. Beskrivelse af praktikstedet 

  

Institutionens navn:  Faxe Sociale Udviklingscenter (FSU)   

 

Afd.:  VÆRESTEDET 76F  
Præstøvej 76F 

4640 Faxe 
 

Adresse: Industriparken 4 

4640 Faxe 

Tlf.: Hovednummer: 5620.2940 Lokalnummer: 3058.0783 
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E-mailadresse: fsu@faxekommune.dk 

 
 

Hjemmesideadresse: http://fsu.faxekommune.dk 
 

Åbningstider: Man. 8.00-19.30 (ungeværestedet fra 14-19.30) 

Tir.    8.00-15.30 

Ons.   8.00-13.00  

Tor.   8.00-20.00 

  Fre.   8.00-14.30 

Institutionsleder: June Baasch-Larsen 
 

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). 
VÆRESTEDET 76F har til huse på Faxe Sundhedscenter i en tidligere ældre 

sengeafdeling som ligger for sig selv. 

Vi er nede i plan og har følgende: Stort åbent køkken, spisestue, daglig stue, 

billardrum, lang gang med blandt andet dart og bordfodbold, baderum, toiletter, 

afslapningsrum, kontorer, handicaptoilet og undervisningslokale. 

 

Udendørs har vi en stor have, der er ved at blive klargjort med bålsted, 

plantekasser, pergola, drivhus osv.  

  

Antal børn/unge/voksne: 15-20 dagligt. 

Aldersgruppe: 18-?  

Beskrivelse af målgruppen: Målgruppen er socialt udsatte voksne og traditionelt har målgruppen været 

personer med en psykiatrisk sygdom.  

Målgruppen er ofte karakteriseret ved mangel på personligt netværk, samt  

tidligere/aktive misbrugere, mennesker med nedsat fysisk og psykisk 

funktionsevne og stedet betragtes generelt af brugerne som et fristed.   
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Indsatsområder/aktuelle projekter: Vores aktiviteter har fokus på sundhed, idræt og læring samt udvikling af 

sociale kompetencer. Herunder netværksdannelse, læring af sociale 

”spilleregler” fx hvordan man begår sig i fællesskaber osv. 

Arbejdsmetoder: 

Beskrivelse af institutionens foretrukne pædagogiske metoder og 

begrundelser herfor. 

Vi arbejder ikke decideret ud fra teorier, men ser på det der er meningsfuldt 

for den enkelte bruger samt behovet herfor, og på det som bidrager mest 

muligt til fællesskabet. 

 

På det teoretiske plan og det som passer bedst på tilgangen og samarbejdet 

med vores brugere ser vi mest på følgende: 

 

 Anerkendende pædagogik.  

 De små skridts metode. 

 Recovery-metoden. 

 Diverse motivations metoder og teorier. 

 Inklusion. 

 

Der er stor brugerindflydelse i dagligdagen og de fleste beslutninger tages i 

fællesskab og specielt på vores månedlige husmøder. 

Dette er ud fra det vigtige perspektiv af medbestemmelse. 

Tværprofessionelt samarbejde: 

Faggrupper som institutionen samarbejder med. 
Der kan være opgaver hvor der vil være tværprofessionelt samarbejde med 

følgende: 

 

 Sagsbehandlere  

 Bosteder  

 Psykiater 

 Egen læge 

 Hjemmeplejen 

 Misbrugskonsulenter 

 Uddannelsesinstitutioner  

Personalegruppens sammensætning: Pædagoger. 

Der kan være: job-afklaringer, virksomheds-revalidering, 

virksomhedspraktikanter, PA-elever 
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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) X 

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 

FSU har flere studerende ad gangen og derfor vil der blive inviteret til et 

infomøde, hvor de studerende og praktikvejlederne for de enkelte 

enheder/afdelinger kan introducere stederne og præsentere sig for hinanden. 

 

Herefter vil der praktikvejlederne imellem, blive aftalt hvor den enkelte 

studerende skal forestå sin praktik og den studerende får besked hurtigst muligt. 

Der vil være mulighed for et forbesøg, hvor den studerende bliver introduceret til 

værestedet. 

Her vil der blandt andet kunne afstemmes forventninger, der er til den kommende 

praktik, lagt mødeplan samt givet overordnet information om praktikstedet. 

 

Der bliver indhentet børneattest, straffeattest osv. inden opstart. 

Planlægning af de første dage på praktikstedet: 

 Introduktion til institutionen, hverdagens organisering og 

stedets kultur. 

Der vil her blive lagt en mødeplan og der vil være introduktion til værestedets 

pædagogiske metoder, dagligdag, personale samt brugere af stedet. 

 

Der vil også blive udleveret en personalemappe med relevant info om 

værestedet. 

 

I løbet af de første 14 dage vil den studerende sammen med vejleder blive 

introduceret for de relevante enheder i FSU. 

Organisering af kontakt til professionshøjskolen i forbindelse 

med: 

 praktikudtalelse 

 Afsluttende prøve 

Uddyb, hvordan praktikstedet forholder sig, hvis der er 

bekymring/problemer i praktikforløbet. 

Praktikudtalelse og afsluttende prøve varetages af praktikvejlederen.  

 

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

problemstillingen ved vejledningsmøderne. 

 

Ved yderligere bekymring inddrages UCSJ. 
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Vejlederne deltager så vidt muligt i UCSJ´s informationsmøder. 

Dato for sidste revidering: 22.02.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Praktikbeskrivelse UCSJ. 2. Udgave Pædagoguddannelsen 2014. Specialisering Social- og Specialpædagogik 2. & 3. Praktik. Udarbejdet 20. februar 2015/Rev. 29.11.2015 

 

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,  

Den studerende vil få adgang til kommunens interne netværk. 

 

Via det daglige arbejde vil den studerende få kendskab til div. 

kommunikationsformer. 

 

Der vil være professionelle samtaler i samarbejdet med tværprofessionelle 

samarbejdspartnere ved en given mentoropgave. 

 

På de ugentlige vejledningsmøder vil der altid være fokus på 

kommunikation, relationer, egne grænser og ligeledes vil disse møder 

blive brugt til at kunne reflektere, diskutere og argumentere for disse 

mulige problemstillinger. 
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Vi tilbyder på stedet teori i form af bøger, men det er ligeledes også den 

studerendes ansvar at opsøge relevant teori og medbringe dette til 

vejledningsmøderne. 

 
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 arbejdet med socialt udsatte vil man kunne komme ud for forskellige 

dilemmaer som fx etik, moral, magtpositioner osv. 

Man vil ikke stå alene med disse refleksioner/oplevelser og her vil det være 

en god idé at inddrage logbogen til vejledningsmøderne.   
konflikt- og voldsforebyggelse, 

konfliktnedtrapning og 

udadreagerende adfærd,  

vurdere konflikter, forebygge og 

håndtere konflikter samt evaluere 

indgreb i konflikt- og voldsepisoder,  

Da VÆRESTEDET 76F er et uvisiteret værested, betyder det, at der kan 

komme folk ind direkte fra gaden. Derfor kan det være en meget blandet 

gruppe, vi har.  

Dette kan have betydning for forskellige konflikter. 

 

Enhver form for konflikt bliver evalueret på vores ugentlige personalemøder 

samt løbende i hverdagen. 

Der vil reflekteres og arbejdes med fremtidige løsningsmodeller for den 

givne situation. 

 

Der er på FSU pt. ved at blive udarbejdet en voldspolitik. 
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 faste aktiviteter på værestedet, men der vil også være mulighed for at 

igangsætte andre aktiviteter. 

 

Dette kan være med en eller flere brugere og det planlægges som et 

selvstændigt projekt, men i samarbejde med det øvrige personale. 

 
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.  

Der anvendes ikke umiddelbart hjælpemidler på VÆRESTEDET 76F. 

Dog kan der være brug for hjælp til at søge diverse informationer på nettet 

– ”hvordan bruger jeg en computer” – ”hvordan kommer jeg på E-boks” – 

opsætning af telefoner osv. 

førstehjælp.  udføre grundlæggende førstehjælp.   
   
Anbefalet relevant litteratur: 
Landsforeningen af væresteder: De små skridts metode 

Karin Garde og Jes Gerlach: Psykiske sygdomme – forskellen mellem mænd og kvinder 
Ron Coleman: Recovery – Et nyt perspektiv i psykiatrien 
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Jes Gerlach: Motion og psyke 
Finn Zierau: Alkohol – på godt og ondt 
Bent Madsen: Socialpædagogik – Integration og inklusion i det moderne samfund 
Henrik Rindom: Rusmidlernes biologi 
Knud Ramian – Jónas Gústafsson: Liv i fokus – Det sindslidende menneske i hverdagen 

Alain Topor: Fra patient til person 
 

Særlige information om 2. praktikperiode 
Arbejdsplan for studerende: 
Hvilke tidsrum skal den studerende forvente at arbejde indenfor. Kan den studerende forvente at arbejde alene? 

Arbejdstiden er placeret i tidsrummet fra 8.30 – 15.30 og en enkelt aften vil være til kl.19.00.  

Den studerende vil skulle arbejde tæt sammen med daglig ansvarlig og det øvrige personale. 

 

Den studerende kan komme til at arbejde alene og det vil forventes, at den studerende kan varetage daglige opgaver.  

Dog er de altid afstemt med den daglige ansvarlige og der vil ligeledes altid foreligge en plan for, hvad den studerende skal gøre eller kan 

henvende sig ved usikkerhed/problematikker om/ved den pågældende opgave eller andre ting, der måtte være usikkerhed omkring. 

 
 

Den studerendes placering på praktikstedet. 

Tilknytning til gruppe/stue/afdeling. 
Den studerende vil være en del af det samlede FSU, men vil have sin daglige gang på VÆRESTEDET 76F. 
 

Organisering af praktikvejledning. 

Hvordan er praktikvejledningen organiseret og tilrettelagt? 
Hvordan inddrages den studerendes portfolio? 
Vejledning ligger fast en gang ugentligt og er af en varighed på ca. 1 time. 

Der vil på vejledning blive gennemgået ugens refleksioner, oplevelser og hvad der ellers måtte være relevant.  

Det forventes, at den studerende skriver referat af hver vejledningstime, laver dagsorden, inddrager sin portfolio samt kontinuerligt gennem sin 

praktik skriver logbog. 
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Studerendes læringsmål for 2. praktikperiode 

 

Studerendes navn:   Praktikvejleders navn:  

Studerendes studienr:   Praktikvejleders mail:  

Studerendes klasse:   Praktiksted:  

Uddannelsessted:   Tlf. til praktikvejleder:  

 
Læringsmål 1 

Hvad: 

 
 

Hvorfor:                                                 

 
 

 

Hvordan (metoder): 

 
 

 

Praktikvejleders praktikudtalelse 
Udtalelse om: 1) Hvorledes den studerende har 
arbejdet med læringsmålet og 2) hvorledes den 
studerende kan opfylde kompetencemålet i den 
resterende praktikperiode. 

 

 

 
Læringsmål 2 

Hvad: 

 
 

Hvorfor:                                                 

 
 

 

Hvordan (metoder): 

 
 

 

Praktikvejleders praktikudtalelse 
Udtalelse om: 1) Hvorledes den studerende har 
arbejdet med læringsmålet og 2) hvorledes den 
studerende kan opfylde kompetencemålet i den 
resterende praktikperiode. 

 

 

 
Læringsmål 3 

Hvad: Hvorfor:                                                 Hvordan (metoder): 
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Praktikvejleders praktikudtalelse 
Udtalelse om: 1) Hvorledes den studerende har 
arbejdet med læringsmålet og 2) hvorledes den 
studerende kan opfylde kompetencemålet i den 
resterende praktikperiode. 

 

 

 
Læringsmål 4 

Hvad: 

 
 

Hvorfor:                                                 

 
 

 

Hvordan (metoder): 

 
 

 

Praktikvejleders praktikudtalelse 
Udtalelse om: 1) Hvorledes den studerende har 
arbejdet med læringsmålet og 2) hvorledes den 
studerende kan opfylde kompetencemålet i den 
resterende praktikperiode. 

 

 

 
Læringsmål 5 

Hvad: 
 

 

Hvorfor:                                                 
 

 

 

Hvordan (metoder): 
 

 

 

Praktikvejleders praktikudtalelse 
Udtalelse om: 1) Hvorledes den studerende har 
arbejdet med læringsmålet og 2) hvorledes den 
studerende kan opfylde kompetencemålet i den 
resterende praktikperiode. 

 

 

 
Læringsmål 6 

Hvad: 
 

 

Hvorfor:                                                 
 

 
 

Hvordan (metoder): 
 

 
 

Praktikvejleders praktikudtalelse 
Udtalelse om: 1) Hvorledes den studerende har 
arbejdet med læringsmålet og 2) hvorledes den 
studerende kan opfylde kompetencemålet i den 
resterende praktikperiode. 
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Praktikvejleders generelle kommentarer 
Her mulighed for udtalelse om generelle forhold 
ved den studerendes deltagelse i praktikforløbet. 

 

 

Dato for udtalelse 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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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 vil mærke/opleve det at være en del af én stor offentlig 

institution, men hvor der vil være lokale beslutninger i enhederne. 

 

Der bliver løbende afholdt intromøder for nye medarbejdere i Faxe 

kommune.  

 

Ligeledes vil der på FSU´s hjemmeside kunne findes oplysninger om 

organisationen. 

 
forskellige social- og 

specialpædagogiske tilgange og 

metoder,  

foretage en faglig vurdering af de 

metoder, som anvendes på̊ praktikstedet,  
Den studerende kan gennem vejledning, refleksion samt sparring med det 

øvrige personale arbejde med dette mål. 

tilgrænsende fagligheder og 

rammerne for tværprofessionelt 

samarbejde,  

indgå̊ i tværprofessionelt samarbejde om 

løsningen af konkrete opgaver og/eller 

problemstillinger,  

Der vil være mulighed for et samarbejde med relevante tværprofessionelle 

samarbejdspartnere. 

I de daglige aktiviteter vil der ved behov, være mulighed for sparring med 

fysio- ergoterapeuter. 

 

opgave- og ansvarsfordeling mellem 

målgrupperne, professionelle, 

frivillige og pårørende,  

redegøre for egen faglighed, opgaver og 

ansvar i et mangefacetteret samarbejde,  

Den studerende har ved de ugentlige personalemøder samt ved vejledning 

mulighed for sparring omkring refleksioner. 

Temadage, enhedsmøder, personalemøder og lignende deltager den 

studerende i på lige fod med ordinært ansat personale. 

 
forandringsprocesser og innovation, 

 

 

 

deltage i udviklingen af den pædagogiske 

praksis gennem innovative og 

eksperimenterende tiltag,  

 

 

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  

Ved det daglige arbejde på VÆRESTEDET 76F vil der ikke ligge et 

egentligt dokumentationsarbejde. 

 

Dog vil der altid være mulighed for at udvikle de daglige aktiviteter samt 

bidrage/igangsætte nye. Her vil der være rig mulighed for refleksion, 
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erfaringsopsamling, evaluering osv. 

 
Anbefalet relevant litteratur: 
Landsforeningen af væresteder: De små skridts metode 

Karin Garde og Jes Gerlach: Psykiske sygdomme – forskellen mellem mænd og kvinder 
Ron Coleman: Recovery – Et nyt perspektiv i psykiatrien 
Jes Gerlach: Motion og psyke 
Finn Zierau: Alkohol – på godt og ondt 
Bent Madsen: Socialpædagogik – Integration og inklusion i det moderne samfund 
Henrik Rindom: Rusmidlernes biologi 
Knud Ramian – Jónas Gústafsson: Liv i fokus – Det sindslidende menneske i hverdagen 
Alain Topor: Fra patient til person 

 
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 i tidsrummet fra 8.30 – 15.30 og en enkelt aften vil være til kl.19.00.  

Den studerende vil skulle arbejde tæt sammen med daglig ansvarlig og det øvrige personale. 

 

Den studerende kan komme til at arbejde alene og det vil forventes, at den studerende kan varetage daglige opgaver.  

Dog er de altid afstemt med den daglige ansvarlige og der vil ligeledes altid foreligge en plan for, hvad den studerende skal gøre eller kan 

henvende sig ved usikkerhed/problematikker om/ved den pågældende opgave eller andre ting, der måtte være usikkerhed omkring. 

 
 

 
Den studerendes placering på praktikstedet. 

Tilknytning til gruppe/stue/afdeling. 
Den studerende vil være en del af det samlede FSU, men vil have sin daglige gang på VÆRESTEDET 76F. 
 

Organisering af praktikvejledning. 
Hvordan er praktikvejledningen organiseret og tilrettelagt? 

Hvordan inddrages den studerendes portfolio? 
Vejledning ligger fast en gang ugentligt og er af en varighed på ca. 1 time. 

Der vil på vejledning blive gennemgået ugens refleksioner, oplevelser og hvad der ellers måtte være relevant.  

Det forventes at den studerende skriver referat af hver vejledningstime, laver dagsorden, inddrager sin portfolio samt kontinuerligt gennem sin 

praktik skriver logbog. 
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Studerendes læringsmål for 3. praktikperiode 

 

Studerendes navn:   Praktikvejleders navn:  

Studerendes studienr:   Praktikvejleders mail:  

Studerendes klasse:   Praktiksted:  

Uddannelsessted:   Tlf. til praktikvejleder:  

 
Læringsmål 1 

Hvad: 

 
 

Hvorfor:                                                 

 
 

 

Hvordan (metoder): 

 
 

 

Praktikvejleders praktikudtalelse 
Udtalelse om: 1) Hvorledes den studerende har 
arbejdet med læringsmålet og 2) hvorledes den 
studerende kan opfylde kompetencemålet i den 
resterende praktikperiode. 

 

 

 
Læringsmål 2 

Hvad: 

 
 

Hvorfor:                                                 

 
 

 

Hvordan (metoder): 

 
 

 

Praktikvejleders praktikudtalelse 
Udtalelse om: 1) Hvorledes den studerende har 
arbejdet med læringsmålet og 2) hvorledes den 
studerende kan opfylde kompetencemålet i den 
resterende praktikperiode. 

 

 

 
Læringsmål 3 

Hvad: 
 

 

Hvorfor:                                                 
 

 

 

Hvordan (metoder): 
 

 

 

Praktikvejleders praktikudtalelse 
Udtalelse om: 1) Hvorledes den studerende har 
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arbejdet med læringsmålet og 2) hvorledes den 
studerende kan opfylde kompetencemålet i den 
resterende praktikperiode. 

 

 
Læringsmål 4 

Hvad: 

 
 

Hvorfor:                                                 

 
 

 

Hvordan (metoder): 

 
 

 
 

Praktikvejleders praktikudtalelse 
Udtalelse om: 1) Hvorledes den studerende har 
arbejdet med læringsmålet og 2) hvorledes den 
studerende kan opfylde kompetencemålet i den 
resterende praktikperiode. 

 

 

 
Læringsmål 5 

Hvad: 
 

 

Hvorfor:                                                 
 

 
 

Hvordan (metoder): 
 

 
 

Praktikvejleders praktikudtalelse 
Udtalelse om: 1) Hvorledes den studerende har 
arbejdet med læringsmålet og 2) hvorledes den 
studerende kan opfylde kompetencemålet i den 
resterende praktikperiode. 

 

 

 
Læringsmål 6 

Hvad: 

 

 

Hvorfor:                                                 

 

 
 

Hvordan (metoder): 

 

 
 

Praktikvejleders praktikudtalelse 
Udtalelse om: 1) Hvorledes den studerende har 
arbejdet med læringsmålet og 2) hvorledes den 
studerende kan opfylde kompetencemålet i den 
resterende praktikperiode. 

 

 

 
Praktikvejleders generelle kommentarer 
Her mulighed for udtalelse om generelle forhold 
ved den studerendes deltagelse i praktikforløbet. 

 

 



 

Praktikbeskrivelse UCSJ. 2. Udgave Pædagoguddannelsen 2014. Specialisering Social- og Specialpædagogik 2. & 3. Praktik. Udarbejdet 20. februar 2015/Rev. 29.11.2015 

 

Dato for udtalelse  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


