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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 pæ-

dagoguddannelsen: 

Kommunal:  

Privat:  

Regional: 

 

Arden Skole - Kontaktklasserne 

Hvarrevej 10 

9510 Arden 

97114320 

ulhal@mariagerfjord.dk 

www.ardenskole.dk 

Konstitueret skoleleder: Kirsten Vibjerg 

Konstitueret afdelingsleder: Rasmus Troelsen 

 

Mariagerfjord Kommune 

 

 

 



Side 2 af 13 

 

Institutionstype/  

foranstaltning 

Antal børn/unge /voksne 

Aldersgruppe  

Antal stuer / afdelinger 

Åbningstid 

Skole/SFO 

ca. 50 elever - ca 20 ansatte lærere og pædagoger 

6 til 17 år 

3 klasser + SFO 

6.30 - 16.00 

 

Institutionens formål  

jf. lovgrundlag. 

Skole/fritidstilbud til børn og unge indenfor Autismespektret  

 

Folkeskoleloven 

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=182008 

 

Karakteristik af brugergrup-

pen: 

Beskrivelse af den / de aktuelle 

børne- / bruger/borgergruppe. 

Mariagerfjord Kommunes tilbud til børn og unge med autisme spektrum forstyrrelser (ASF), 

(gennemgribende udviklingsforstyrrelse) og tilgrænsende problematikker 

Arbejdsmetoder: 

Kort beskrivelse af praktikstedets 

pædagogiske praksis og teoreti-

ske og metodiske grundlag (Ud-

dybes senere i relation til uddan-

Den pædagogiske praksis i kontaktklasserne har sit udspring i TEACCH konceptet, som bygger 

på struktur, forudsigelighed og visualisering. 

Det er vigtigt for os at understrege, at vi underviser børn og ikke diagnoser. Vi ser ikke børne-

ne som Aspergere eller Autister, men som forskellige og helt unikke børn med autisme eller 

Aspergers Syndrom eller et andet diagnosticeret særpræg.  
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nelsesplanens videns- og færdig-

hedsmål) 

 

Børnene har som følge af deres handikap et behov for et individuelt tilrettelagt og særligt vel-

struktureret undervisnings- og specialpædagogisk miljø. 

I Kontaktklasserne arbejdes der med kognitive pædagogiske værktøjer, struktureret pædago-

gik, forudsigelighed og tydelighed.  

Vi arbejder meget relationsorienteret. Vores erfaring fortælles os, at på trods af elevernes van-

skelighed med at indgå i relationer, er den relation der skabes til de enkelte voksne af ekstrem 

stor betydning for elevens motivation og dermed af yderst stor vigtighed for deres læring – 

både fagligt og socialt 

Ansatte  

(pædagogiske faggrupper, andre 

faggrupper) 

I afdelingen er der ansat lærer og pædagoger. Der bliver lokalt lavet en fordelingsnøgle over 

hvor mange og hvilke kvalifikationer der er brug for i hver enkelt klasse.  

Der er derfor en 3-teamsopdeling hvor pædagoger og lærer arbejder tæt sammen.  

Derudover har pædagogerne regelmæssige møder angående overordnede pædagogiske pro-

blemstillinger samt SFO'ens daglige virke. 

Tværprofessionelt samarbejde 

in- og eksternt:  

Personalesamarbejde er organiseret ved hjælp af teammøder – ugentligt skemalagte timer + 

tid til øvrige samarbejdsmøder efter behov. 

Pædagogmøder som en del af afdelingsmøder + efter behov 

Afdelingsmøder (for hele afdelings personaler) ca. hver måned fra 16 til 18.00 

Vi samarbejder med PPR, socialrådgivere, ergoterapeut og andre fagpersoner med tilknytning 

til vores elever og deres familier. 

I afdelingen er der tilknyttet 1. psykolog som har deres fastlagte gang i afdelingen. 

Særlige forhold omkring den 

studerendes ansættelse: 

Der indhentes altid børneattest på vores ansatte. Gældende regler ang. tavshedspligt, oplys-

ningspligt for vores kommune. 
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Vi har lokale skemaer som anvendes i forbindelse med eventuelle magtanvendelser! 

Arbejdsforhold 

Forventes den studerende at ar-

bejde alene? 

Ved bekræftelse: hvor meget og 

hvordan? 

Den studerende følger, på lige fod med det øvrige personale, sit skema og deltager i både un-

dervisning og SFO.  

Den studerende vil i arbejdstiden oftest være sammen med en anden pædagog eller lærer. 

Arbejdsplan for den studerende vil blive tilrettelagt ved forbesøget – men arbejdstiden vil være 

placeret mellem 6.30 og 16.00. 

Øvrige oplysninger Den studerende skal have lyst til at arbejde i et specialklassemiljø, med meget tæt samarbejde 

og til tider udfordrende elever.  

Den studerende deltager i teammøder og afdelingsmøder. 

Samt forældremøder og skole/hjemsamtaler. 

Hvis der i praktikperioden er arrangementer af pædagogisk karakter deltager den studerende 

også her. 
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Uddannelsesplan for praktikperioderne, Skole- og fritidspædagogik 

Praktikstedet skal jf. bekendtgørelsen §9 stk. 2 udfærdige Uddannelsesplan for de praktikperioder, praktikstedet kan modtage stu-

derende. 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 samar-

bejde med professionshøjskolen. 

 

Specialiseringsmuligheder: 

Hvilke specialiseringsmuligheder kan praktikstedet tilbyde? (Sæt X - Nogle praktiksteder, kan tilbyde flere specialiseringsmulighe-

der. Vi opfordrer til, at praktikstedet angiver primær og evt. sekundær specialiseringsmulighed) 

                                                                                       Primær:                          Sekundær: 

 Dagtilbudspædagogik                                                                                                                                   

 

 Skole- og fritidspædagogik                                                                                                   

 

 Social- og specialpædagogik                                                                      

 
 

x  

x  
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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. 

2) Natur og udeliv. 

3) Sundhedsfremme og bevægelse. 

4) Medier og digital kultur. 

5) Kulturprojekter og kulturelt iværksætteri. 

6) Social innovation og entreprenørskab. 

7) Kulturmøde og interkulturalitet. 

  

x 

x 

x 

x 

 

x 
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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 pædagogi-

ske og didaktiske opgaver i fritidstilbud og skole samt indgå i professionel kommunikation herom 

Vidensmål: Den studerende 

har viden om 

 

Færdighedsmål: Den stu-

derende kan 

Hvilke muligheder for læring kan etableres gennem den dag-

lige 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 del-

tagelse, litteratur, observation og refleksion – og hvor-

dan understøtter vi den studerendes læring? 

professionsfaglig kommuni-

kation, argumentation og 

samarbejde, 

 

kommunikere og samarbej-

de professionelt med foræl-

dre, kolleger, lærere og an-

dre relevante aktører, 

a) Læring om hvordan man samarbejder, kommunikerer, diskuterer 

og finder løsninger på problematikker der opstår ved arbejdet med 

målgruppen. 

b) Igennem aktiv deltagelse i teamsamarbejdet, der består af for-

skellige faggrupper. Aktiv deltagelse og observation i aktiviteterne, 

samt dokumenterbare refleksioner over egen og kollegaers praksis. 

Igennem deltagelse i forældremøder, netværksmøder m.m. Og igen-

nem gentagende refleksion, diskussion og fokus på fremtidige hand-

lemuligheder til vejledermøder samt andre relevante møder. Evt. 
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igennem kendt litteratur angående kommunikation og samarbejde vil 

læringen udbygges. 

ledelse af udviklings- og læ-

ringsrum, herunder om klas-

serumsledelse, 

 

motivere, lede og samle 

børn og unge om konkret 

læring, 

a) Alle ansatte i Kontaktklasserne underviser og derfor vil man som 

studerende lære om det at være i fokus, at være tovholder, at lede 

eleverne igennem et emne, en leg eller aktivitet der hjælper til ele-

verne læring og trivsel - om det værende fagfagligt eller en grund-

læggende socialpædagogisk aktivitet. 

b) Vi vil lade den studerende påtage sig og modtage opgaver der gør 

den studerende ansvarlig for en læringsproces. Ved at den studeren-

de laver tydelige refleksioner og planer (skriftligt) om den proces der 

skal sættes i gang. I udførelsen af aktiviteter, vil den studerende få 

vejledning og praksiserfaring ift. det at lede og motivere en klasse 

igennem en læringsproces. 

didaktik og metodik knyttet 

til læring 

 

redegøre for sammenhæn-

gen mellem metodiske og 

didaktiske overvejelser og 

egen pædagogiske praksis, 

 

a) Den studerende vil lære om forskellige metoder samt de grund-

læggende pædagogiske argumenter bag netop de brugte metoder. 

b) Den studerende kan bl.a. tilegne sig viden om dette igennem del-

tagelse af undervisningsplans skrivning, hvor der beskrives og arbej-

des med læringen for den enkelte, med fokus på individuelle behov. 

Derudover er der løbende diskussioner og teamrefleksioner, hvor 

den studerende forventes at deltage aktivt, ift. hvordan vi bedst mu-

ligt kan tilbyde skolegang til eleverne. Derudover vil den studerende 

blive introduceret for og lære om specialiserede undervisningsstruk-

turer og visuelle læringsværktøjer samt de pædagogiske argumenter 

bagved ift. den pædagogiske praksis. Kendt og/eller ukendt litteratur 

om metodik kan inddrages til diskussion i vejledning. 

bevægelsesmæssige, musi-

ske, æstetiske og kreative 

processers betydning for triv-

tilrettelægge, gennemføre 

og evaluere differentierede 

læreprocesser inden for ud-

a) Den studerende vil lære om brugen af fagene: Musik, billedkunst, 

idræt/motorik, emnefag m.m. i det specialiserede skoletilbud. Igen-

nem læringen vil den studerende være deltagende og være med til 
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sel, læring og udvikling, valgte områder, herunder 

inddrage børn og unges per-

spektiv, 

 

at bidrage til netop de processer - og herefter evaluere på udbyttet 

ift. trivsel, læring og udvikling. 

b) Igennem aktiv deltagelse i fagene. Derudover ved at give ind-

spark til aktiviteter, både til fællesskabet men også ift. den enkelte 

elev.  

Ved at den studerende laver tydelige refleksioner og planer (skrift-

ligt) om den proces der skal sættes igang. For herefter at udføre 

den, vil den studerende få vejledning og praksiserfaring ift. netop 

denne type processer. 

omsorg, sundhedsfremmende 

og forebyggende arbejde og 

tilrettelægge, gennemføre 

og evaluere indsatser, der 

styrker forebyggelse samt 

børn og unges omsorg og 

sundhed, og 

 

a) Den studerende vil i kontaktklasserne bliver mødt af en elevgrup-

pe der skal have massiv støtte ift. skolegang. Dette værende både i 

den faglige undervisning, men især på det personlige plan. Den stu-

derende vil få direkte kontakt med børn i trivsel og mistrivsel og vil 

lære hvordan man navigerer og støtter eleverne i dette. 

b) Ved at være med i tilrettelæggelsen af de socialpædagogiske til-

tag. Deltagelse i forløb der retter sig mod elevernes fysiske og men-

tale sundhed, hvor dette eksempelvis kan være sundhedsuger, fysi-

ske aktiviteter men også børnesamtaler omkring mobning og venner. 

Den studerende forventes at arbejde skriftligt med refleksioner og 

forløb hvor elevernes sundhed og trivsel er i fokus. 

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) Differentieringen i elevgrupperne i kontaktklasserne er stor og 

derfor vil den studerende lære hvordan man navigerer og underviser 

på trods af forskel på alder, udviklingstrin og individuelle følelses-

mæssige behov. 

b) Ved at deltage aktivt i den daglige hverdag, opsøge informationer 

igennem undervisningsplaner, sags og elevmapper m.m. Ved at del-

tage både som sekundant og tovholder i undervisning. Ved at lave 
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refleksion over egen og klassens praksis og dele dem med vejleder 

og team. 

Angivelse af relevant litte-

ratur:  
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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 stu-

derende kan 

 

Hvilke muligheder for læring kan etableres gennem den dag-

lige 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 del-

tagelse, litteratur, observation og refleksion – og hvor-

dan understøtter vi den studerendes læring 

 

 

institutionelle og organisato-

riske rammer for det skole- 

og fritidspædagogiske arbej-

de, 

 

 

 

agere professionelt inden for 

de givne institutionelle og 

organisatoriske rammer for 

området, 

 

a) Den studerende vil tilegne sig viden om hvordan man organiserer 

et specialiseret skoletilbud, der kan rumme en elevgruppe med man-

ge forskellige diagnoser og unikke personligheder. Derudover hvor-

dan man organiserer en personalegruppe med forskellige faglige 

baggrunde. 

 

b) Ved samtaler og refleksion med både team, vejleder og nærmeste 

afdelingsleder. Ved at deltage aktivt og konstruktivt, både på praksis 

og skriftligt plan i den ramme der er givet fra ledelse og fra kommu-

nal side. 
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tværprofessionelt samarbejde 

med lærere og andre fag-

grupper, herunder teamsam-

arbejde og kollaborative fæl-

lesskaber, 

 

 

analysere, vurdere og agere 

på faglige udfordringer i 

samarbejdet med lærere og 

andre faggrupper, 

 

a) Læring om hvordan man samarbejder, kommunikerer, diskuterer 

og finder løsninger på problematikker der opstår ved arbejdet med 

målgruppen, når man er i et team med blandet faglige baggrunde. 

 

b) Igennem aktiv deltagelse i teamsamarbejdet, der består af for-

skellige faggrupper. Aktiv deltagelse og observation i aktiviteterne, 

samt dokumenterbare og konstruktive refleksioner over egen og kol-

legaers praksis. Gentagende refleksion, diskussion og fokus på frem-

tidige handlemuligheder til vejledermøder samt andre relevante mø-

der. Evt. igennem kendt litteratur angående kommunikation og sam-

arbejde. 

 

 

 

praktikstedets organisation i 

forhold til tværprofessionelt 

samarbejde, 

 

 

indgå i samt analysere og 

vurdere praktikstedets 

tværprofessionelle samar-

bejdspraksis 

 

a) Den studerende vil lære om hvordan et specialiseret skoletilbud 

underbygger samarbejdet ift. tværprofessionelt samarbejde og hvor-

dan man kan organisere sig på tværs af faggrupper og herved op-

kvalificere undervisningen og det generelle læringsmiljø. 

 

b) Igennem deltagelse i den pædagogiske praksis og i en efterføl-

gende løbende proces reflekterer og analyserer sammen med vejle-

der og/eller leder hvad der underbygger og/eller underminerer det 

gode samarbejde på en arbejdsplads. 

 

 

 

forandringsprocesser og in-

novation 

 

deltage i udviklingen af den 

pædagogiske praksis gen-

nem innovative og eksperi-

menterende tiltag, 

 

 

a) Den studerende vil lære at være et skoletilbud i konstant foran-

dring og derfor også vil opleve det at være fleksibel ift. hvad der 

kunne bruges i går kan nødvendigvis ikke bruges imorgen. Og at 

man indimellem må tænke innovativt og eksperimenterende for at 

have en plan klar til morgendagens udfordringer. 

 

b) Igennem daglig deltagelse i aktiviteter og i idéfasen inden hvor 

planlægning og pædagogiske overvejelser vægter tungt ift. at skabe 

de bedste tiltag der skaber læring inden for nærmeste udviklingszo-

ne og derved fremskridt og ikke tilbagegang. 
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didaktiske og pædagogiske 

metoder til udvikling af pæ-

dagogisk praksis, herunder 

dokumentation og evalue-

ring, og 

 

sætte mål, anvende doku-

mentations- og evalue-

ringsmetoder og udvikle 

viden gennem deltagelse, 

systematisk erfaringsop-

samling og refleksion over 

pædagogisk praksis og 

 

a) Den studerende vil lære om forskellige metoder samt de grund-

læggende pædagogiske argumenter bag netop de brugte metoder. 

Herunder vil den studerende lære hvordan man dokumentere netop 

denne praksis i det specialiserede skoletilbud. 

 

b) Den studerende kan bl.a. tilegne sig viden om dette igennem del-

tagelse af undervisningsplans skrivning, hvor der beskrives og arbej-

des med læringen for den enkelte, med fokus på individuelle behov. 

Derudover er der løbende diskussioner og teamrefleksioner, hvor 

den studerende forventes at deltage aktivt, ift. hvordan vi bedst mu-

ligt kan tilbyde skolegang til eleverne. Derudover vil den studerende 

blive introduceret for og lære om specialiserede undervisningsstruk-

turer og visuelle læringsværktøjer samt de pædagogiske argumenter 

bagved ift. den pædagogiske praksis. Kendt og/eller ukendt litteratur 

om metodik kan inddrages til diskussion i vejledningen. 

 

 

 

førstehjælp. 

 

 

udføre grundlæggende før-

stehjælp 

 

a) 

 

b) 

 

 

Angivelse af relevant litte-

ratur: 

 

 

 

 

 

  


