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PRAKTIKBESKRIVELSE 

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 pædagoguddannelsen: 

Kommunal: 

Privat: 

Regional: 

 

Løvspring Idræts- og Naturinstitution 

Vinkelvej 32N (Vuggestue) / Vinkelvej 32P (Børnehave) 

8800 Viborg 

51538027 (Vuggestuen)  86623492  (Børnehave) 

info@loevspring.dk 

loevspring.dk 

Carina Høgfeldt 

Carina Høgfeldt 

 

x 
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Institutionstype/  

foranstaltning 

a) Antal børn/unge /voksne 

b) Aldersgruppe 

c) Antal stuer / afdelinger 

d) Åbningstid 

 

 

a) 110 – 120 børn 

b) 0 – 6 år 

c) Børnehave med 3 - 4 grupper og vuggestue med 4                                                                                            

grupper. 

d) Mandag - torsdag 6.30 - 17.00, fredag 6.30 - 16.00 

Institutionens formål 

jf. lovgrundlag. 

 

Dagtilbudsloven 

Karakteristik af brugergruppen: 

Beskrivelse af den / de aktuelle børne-/bruger/borgergruppe. 

 

Løvspring er en integreret daginstitution med børn i alderen 0-6 

år. Børnegrupperne i børnehaven er aldersinddelte. I 

vuggestuen er der 3 grupper med de yngste og mellemste børn 

samt 1 gruppe med de ældste børn. 

Arbejdsmetoder: 

Kort beskrivelse af praktikstedets pædagogiske praksis og teoretiske 

og metodiske grundlag (Uddybes senere i relation til 

uddannelsesplanens videns- og færdighedsmål) 

 

 

Løvspring har fokus på idræt og natur. Institutionen ligger i 

unikke omgivelser, som inspirerer og udvikler til leg og læring. 

Vi er anerkendende i vores pædagogiske tilgang i alle 

relationer. Vi anvender Marte Meo-metoden, sprogstimulering 

og indkulturering i vores hverdag. 

Vi anvender SMTTE-model, TRAS, TOPI samt Rambølls 

sprogvurdering. 
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Ansatte 

(Pædagogiske faggrupper, andre faggrupper) 

 

11 pædagoger 

4 medhjælpere 

1 ernæringsassistent 

1-2 pædagogstuderende 

Heraf: 

1 Marte Meo-terapeut 

1 Motorikvejleder 

2 Sprogpædagoger 

1 med den 1-årige KRAP-uddannelse 

 

Praktikvejlederens kvalifikationer: 

 

 

 

 

 

 

PD modul i praktikvejledning: 2 pædagoger (Helle M og Brian) 

 

Aktive praktikvejledere: 

 

Brian Hessellund (Børnehave) 

Helle Mikkelsen (Børnehave) 

Camilla Vinther (Vuggestue) 

Maja Andersen (Vuggestue) 
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Tværprofessionelt samarbejde in- og eksternt: Fokusmøder med PPR; psykolog, tale-hørekonsulent, 

fysioterapeut samt ergoterapeut.  

TOPI-overlevering med dagplejere, andre institutioner og 

skoler. 

Særlige forhold omkring den studerendes ansættelse: De lønnede studerende betaler et fast månedligt beløb for at 

indgå i Løvsprings kostordning.  

Arbejdsforhold 

Forventes den studerende at arbejde alene? 

Ved bekræftelse: hvor meget og hvordan? 

 

I 2. og 3. praktik vil den studerende formegentlig have åbne- 

og lukkevagter alene. 

Den studerende tilknyttes en fast børnegruppe sammen med 1-

2 andre voksne. I gruppen planlægges aktiviteter både i 

fællesskab med vejleder og selvstændigt. Vores forventning er, 

at den studerende undervejs formår selvstændigt at planlægge, 

gennemføre og evaluere pædagogiske aktiviteter. 

 

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

studerende. 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 

samarbejde med professionshøjskolen. 

Specialiseringsmuligheder: 

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

specialiseringsmuligheder. Vi opfordrer til, at praktikstedet angiver primær og evt. sekundær specialiseringsmulighed. Den primære 

specialiserings kompetenceområder for 2. og 3. praktik skal præsenteres i uddannelsesplanen.  Praktikstedet kan præsentere det 

sekundære specialiseringsområde på samme måde) 

                                                                              Primær:                    Sekundær: 

 Dagtilbudspædagogik                                X                                                                                                   

 

 Skole- og fritidspædagogik                                                                                                   

 

 Social- og special pædagogik                                                                      
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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. X 

2) Natur og udeliv. X 

3) Sundhedsfremme og bevægelse. X 

4) Medier og digital kultur. X 

5) Kulturprojekter og kulturelt iværksætteri. X 

6) Social innovation og entreprenørskab. 

7) Kulturmøde og interkulturalitet. 
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Uddannelsesplan 1. Praktik (Grundfagligheden)  

Kompetencemål: De 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  

Praktikstedets målgrupper samt praktikstedets pædagogiske 

og samfundsmæssige opgaver. 

Anvende viden om praktikstedets samfundsmæssige opgaver i 

tilrettelæggelsen af det pædagogiske arbejde. 

 

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. 

 

Evaluerings-, undersøgelses- og dokumentationsformer. Dokumentere og evaluere egen deltagelse i pædagogisk praksis, 

herunder reflektere over kvaliteten i egne læreprocesser. 

 

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. 

 

Angivelse af relevant litteratur: Alt efter individuelle behov/tema. 

Vi anbefaler, at den studerende i praktikperioden opnår kendskab til 

Marte Meo-metoden, sprogstimulering og indkulturering. 

 

Evaluering. Her formuleres hvordan den studerendes 

læringsudbytte evalueres ved 2/3 af praktikperioden 

Der evalueres løbende på videns- og færdighedsmål til vejledning 

frem imod 2/3-samtalen.  
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Organisering af vejledning: 

a) Hvordan tilrettelægges uddannelsesforløbet for den 

enkelte studerende?: 

b) Hvordan og hvornår afholdes vejledning? 

c) Hvordan inddrages den studerendes portfolio i 

vejledningsprocessen? 

a) Den studerendes interessefelt sammensmeltes med husets 

igangværende temaer. Den studerende deltager i dagligdagen 

sammen med det øvrige personale, men med plads til 

vejledning og refleksion. 

b) 1 time om ugen, tidspunktet er afhængig af vejleders 

kalender. Dagsorden og referat til vejledning udarbejdes af 

den studerende. Dagsorden forventes afleveret til vejleder 

senest 2 dage før vejledning. 

c) Det forventes, at den studerende selv er aktiv i forhold til at 

have fokus på portfolio, samt inddrager den til vejledning. 

 

Den studerendes arbejdsplan: Den studerende får en arbejdsplan, der over praktikperioden dækker 

hele institutionens åbningstid. 

 

Organisering af kontakt til uddannelsesinstitution 

(Herunder en kort beskrivelse af hvordan institutionen 

forholder sig, hvis der er bekymring / problemer i 

praktikforløbet) 

Ved bekymring vil institutionsleder/vejleder kontakte aktuelle 

praktiklærer. 
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Uddannelsesplan 2. praktik - Dagtilbudspædagogik 

Område 3: Relation og kommunikation – 2. praktikperiode. 

Området retter sig mod relationer, samspil og kommunikation i pædagogisk praksis med 0-5-årige børn, herunder betydningen af 

børns forskellige livsbetingelser for trivsel, relationer og kommunikation. 

Kompetencemål: Den studerende kan skabe relationer til det enkelte barn og børnegruppen, støtte børnene i at indgå i relationer 

til hinanden, støtte udviklingen af børns kommunikative kompetencer, beherske professionel kommunikation samt reflektere over 

sine egne evner til at kommunikere og indgå i relationer. 

Vidensmål: Den studerende har viden om: Færdighedsmål: Den studerende kan: 

Det 0-5 årige barns forudsætninger og udviklingsmuligheder, 

herunder børn med særlige behov. 

Tilrettelægge differentierede pædagogiske aktiviteter gennem 

analyse af børns forudsætninger, interaktion og kommunikation. 

Samspil og interaktion samt relationernes betydning for det 

0-5 årige barns leg, læring, socialisering, trivsel og udvikling. 

Skabe nærværende relationer og understøtte det enkelte barns 

udfoldelses- og deltagelsesmuligheder i fællesskabet. 

Dialog og professionel kommunikation. Kommunikere nuanceret, præcist og forståeligt med børn, familier 

og kolleger. 

Leg, legeteorier og legekulturer. Rammesætte børns leg. 

Kropslig, kreativ, musisk og æstetisk læring og udfoldelse i 

pædagogisk praksis. 

Målsætte, tilrettelægge og evaluere pædagogiske aktiviteter og 

generelt motivere og understøtte børns leg og æstetiske, musiske 

og kropslige udfoldelse. 

Omsorg, sundhedsfremmende og forebyggende arbejde. Tilrettelægge, gennemføre og evaluere indsatser for omsorg, 

sundhed og forebyggelse. 
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Angivelse af relevant litteratur: Alt efter individuelle behov anbefales relevant litteratur. 

Vi anbefaler, at den studerende i praktikperioden opnår kendskab til 

Marte Meo-metoden, sprogstimulering og indkulturering. 

Evaluering. Her formuleres hvordan den studerendes 

læringsudbytte evalueres ved 2/3 af praktikperioden 

Der evalueres løbende på videns- og færdighedsmål til vejledning 

frem imod 2/3-samtalen. 

Organisering af vejledning: 

a) Hvordan tilrettelægges uddannelsesforløbet for den 

enkelte studerende?: 

b) Hvordan og hvornår afholdes vejledning? 

c) Hvordan inddrages den studerendes portfolio i 

vejledningsprocessen? 

 

a) Den studerendes interessefelt sammensmeltes med husets 

igangværende temaer. Den studerende deltager i dagligdagen 

sammen med det øvrige personale, men med plads til vejledning og 

refleksion.   

b) 1 time om ugen, tidspunktet er afhængig af vejleders kalender. 

Dagsorden og referat til vejledning udarbejdes af den studerende. 

Dagsorden forventes afleveret til vejleder senest 2 dage før 

vejledning 

c) Det forventes, at den studerende selv er aktiv i forhold til at have 

fokus på portfolio, samt inddrager den til vejledning. 

Institutionen som praktiksted: 

Er der særlige forventninger til den studerendes 

forudsætninger? 

Det forventes, at den studerende selv er opsøgende og udfordrer sig 

selv i forhold til husets praksis. 

Den studerendes arbejdsplan: 

 

Den studerende får en arbejdsplan, der over praktikperioden dækker 

hele institutionens åbningstid. 

Organisering af kontakt til uddannelsesinstitution 

(Herunder en kort beskrivelse af hvordan praktikstedet 

Ved bekymring vil institutionsleder/vejleder kontakte aktuelle 

praktiklærer. 
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forholder sig, hvis der er bekymring / problemer i 

praktikforløbet) 
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Uddannelsesplan 3. praktik - Dagtilbudspædagogik 

Område 4: Samarbejde og udvikling – 3. praktikperiode. 

Området retter sig mod systematisk og videnbaseret refleksion over og bidrag til udvikling og innovation i pædagogisk praksis. 

Kompetencemål: Den studerende skal målrettet kunne tilrettelægge, gennemføre, dokumentere og evaluere aktiviteter og 

læreprocesser, der støtter barnets trivsel, læring, dannelse og udvikling. I den forbindelse skal den studerende på et fagligt 

grundlag kunne udfordre eksisterende praksis, afsøge og vurdere alternative muligheder og bidrage til udvikling af pædagogisk 

praksis. 

Vidensmål: Den studerende har viden om Færdighedsmål: Den studerende kan 

Samfundsmæssige og institutionelle problemstillinger 

forbundet med pædagogisk arbejde i dagtilbud. 

Identificere, analysere og vurdere samfundsmæssige rammer og 

institutionskulturens betydning for samarbejde, pædagogisk 

udvikling og kvalitet. 

Leg, bevægelse, natur- og kulturoplevelser, digitale medier 

samt skabende aktiviteters betydning for 0-5 åriges 

dannelse, trivsel, læring og udvikling. 

Udvikle det fysiske, psykiske, sociale og æstetiske børnemiljø. 

 

Forandringsprocesser og innovation. Bidrage til udvikling af pædagogisk praksis gennem innovative og 

eksperimenterende tiltag. 

Inddragelse af børn og forældres perspektiv i udviklings- og 

forandringsprocesser. 

Inddrage børn og forældres ideer og kreativitet som en del af 

pædagogiske udviklings- og forandringsprocesser. 

Didaktiske og pædagogiske metoder til udvikling af 

pædagogisk praksis, herunder dokumentation og 

evaluering. 

Sætte mål, anvende dokumentations- og evalueringsmetoder og 

udvikle viden gennem deltagelse, systematisk erfaringsopsamling og 

refleksion over pædagogisk praksis. 
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Førstehjælp. Udføre grundlæggende førstehjælp. 

Angivelse af relevant litteratur: Alt efter individuelle behov, anbefales relevant litteratur. 

Vi anbefaler, at den studerende i praktikperioden opnår kendskab til 

Marte Meo-metoden, sprogstimulering og indkulturering. 

Evaluering. Her formuleres hvordan den studerendes 

læringsudbytte evalueres ved 2/3 af praktikperioden 

Der evalueres løbende på videns- og færdighedsmål til vejledning 

frem imod 2/3-samtalen. 

Organisering af vejledning: 

a) Hvordan tilrettelægges uddannelsesforløbet for den 

enkelte studerende?: 

b) Hvordan og hvornår afholdes vejledning? 

c) Hvordan inddrages den studerendes portfolio i 

vejledningsprocessen? 

a) Den studerendes interessefelt sammensmeltes med husets 

igangværende temaer. Den studerende deltager i dagligdagen 

sammen med det øvrige personale, men med plads til vejledning og 

refleksion.   

b) 1 time om ugen, tidspunktet er afhængig af vejleders kalender. 

Dagsorden og referat til vejledning udarbejdes af den studerende. 

Dagsorden forventes afleveret til vejleder senest 2 dage før 

vejledning 

c) Det forventes, at den studerende selv er aktiv i forhold til at have 

fokus på portfolio, samt inddrager den til vejledning. 

Institutionen som praktiksted: 

Er der særlige forventninger til den studerendes 

forudsætninger? 

Det forventes, at den studerende selv er opsøgende og udfordrer sig 

selv i forhold til husets praksis. 

Den studerende forventes at kunne være reflekterende praktiker, og 

kunne koble teori på deres praksis i didaktiske læringsprocesser. 

Den studerendes arbejdsplan: 

 

Den studerende får en arbejdsplan, der over perioden dækker hele 

institutionens åbningstid. 
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Organisering af kontakt til uddannelsesinstitution 

(Herunder en kort beskrivelse af hvordan praktikstedet 

forholder sig, hvis der er bekymring / problemer i 

praktikforløbet) 

Ved bekymring vil institutionsleder/vejleder kontakte aktuelle 

praktiklærer. 
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Uddannelsesplan 4. praktik – Bachelorprojektet 

Område: Bachelorprojektet, herunder 4. praktikperiode. 

Bachelorprojektet udspringer af den studerendes specialiseringsområde. Bachelorprojektet og den tilhørende bachelorpraktik 
tager udgangspunkt i en professionsrelevant problemstilling. 

Bachelorprojektets problemformulering danner grundlag for en empirisk og teoretisk analyse, identifikation af 
udviklingsmuligheder og perspektivering af praksis. 

Kompetencemål: Den studerende kan identificere, undersøge, udvikle og perspektivere pædagogfaglige problemstillinger. 

Vidensmål: Den studerende har viden om Færdighedsmål: Den studerende kan 

 

Virkefelter for den pædagogiske profession. Identificere, afgrænse og undersøge en relevant 

professionsfaglig problemstilling af både teoretisk og praktisk 
karakter. 

Pædagogfaglig udvikling og innovation. Identificere og fagligt vurdere muligheder for udvikling og 

kvalificering af pædagogisk praksis. 

Pædagogens professionsfaglighed og professionsetik. Formidle etiske og handleorienterede overvejelser, der 

kvalificerer pædagogisk samspil, og demonstrere 

professionsfaglig dømmekraft. 

Følgende forholds indflydelse på den valgte problemstilling: 

-Kulturelle og sociale. 

-Institutionelle og organisatoriske. 

-Historiske, samfundsmæssige og internationale. 

Inddrage organisatoriske og samfundsmæssige forhold i 

perspektiveringen af den valgte problemstilling, 

Nationale og internationale forsknings- og udviklingsresultater 

af relevans for den valgte problemstilling. 

Inddrage viden og forskning i en faglig argumentation, 
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Empiriske undersøgelsesmetoder samt deres muligheder og 

begrænsninger. 

Vurdere og begrunde valget af metoder til indsamling af empiri. 

Opgaveskrivning og faglig formidling. Formidle analyse- og undersøgelsesresultater mundtligt og 

skriftligt. 

Institutionens udviklings- og innovationsfelter: 

 

Institutionens rammer for empiriindsamling: 

(Herunder tilladelser til f.eks. fotografering, videooptagelse mv.) 

Løvspring har udarbejdet en politik for anvendelse af sociale medier, som den studerende skal have kendskab til og følge. 

Den studerende kan efter aftale lave forløb med en gruppe børn, og her igennem indsamle empiri. 

Kontaktperson for den studerende 

Institutionsleder Carina Høgfeldt 

 


