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Vi er en privat børnehave som er placeret ved Gymnastik- og Idrætshøjskolen i Viborg. 

Normeringen er 80 børnehavebørn desuden har vi en satellit med 25 vuggestuebørn. Pt. er vi 14 

pædagoger, 4 pædagoger på barsel, 3 medhjælpere og en pædagog uddannet leder. Vi modtager et 

varieret antal studerende fra Viborg Seminariet. 

Vores overordnede interesse områder er natur, bevægelse og sund kost. Vi bruger naturen i området 

omkring børnehaven og benytter højskolens faciliteter f.eks. idrætshaller og svømmehal. Højskolen 

laver mad til børnehaven, som de dagligt leverer til os. 

 

Målsætning 

”At skabe en børnehave, hvor alle trives og udvikles, kræver mange ting. Men alt starter med åben 

dialog – at blive mødt positivt og med anerkendelse giver selvværd og selvtillid. Dette er 

grundlæggende for at turde prøve de nye udfordringer, som giver nye udfordringer, som giver nye 

erfaringer og ny læring. Alle skal opleve, at der tages udgangspunkt i den enkelte – men med øje for 

demokratiets fællesskab.” 

 

Vi har valgt tre værdiord, som skal være fundamentet i børnenes væksthus 

Trivsel – anerkendelse – fælles pædagogisk fundament 

 

Børnehaven Løvspring – børnenes væksthus, hvor glæden og energien kommer til udfoldelse. 

Løvspring: Løvet er en masse børn, der spirer og gror.... i udvikling/vækst, sprængfuldt af energi 

med en naturlig nysgerrighed og forundring til at udforske verden omkring dem. 

 

Hvad kan du forvente af os 

At du får en varm og imødekommende velkomst. 

Du vil møde en åben og faglig interesseret personalegruppe, der kan lide at have studerende. 

At vi giver dig et læringrum. 

Vi vil have studerende, fordi vi har lyst t il at modtage studerende for på den måde at give en 

grundlæggende viden om de muligheder der findes i aldersgruppen 1-6 år, såvel fagligt og 

pædagogisk. 

Vi har lyst til at blive ”forstyrret” i vores hverdag – af studerende der stiller spørgsmål til vores 

pædagogiske tanker og det praktiske pædagogiske arbejde. 

Vi har lyst til at holde os orienteret om nye pædagogiske tiltag og teorier samt tilhørende litteratur. 

At du får mulighed for at få vejledning om ledelse, ordkort-børneskrift, Marte Meo samt meget 

mere, det betyder at hele personalegruppen stiller sine kompetencer til rådighed efter behov.   

 

 

Hvad kan du forvente af vejlederen 

 At vejlederne informerer den studerende om tavshedspligt 

 At vejlederen informerer den studerende om strukturen i børnehaven 

 At vejlederen præsenterer den studerende for anerkende kommunikation, som er grundlaget for 

vores arbejde her i børnehaven. 

 At vejlederen udviser interesse for den studerendes meninger og holdninger. 
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 At vejlederen giver mulighed for at den studerende igangsætter og udarbejder et projekt/forløb i 

praktikken. 

 At vejlederen præsenterer den studerende for de pædagogiske værktøjer vi arbejder med i 

børnehaven; fx marte meo og pædagogisk dokumentation 

 At vejlederen stiller forstyrrende spørgsmål til den åbne dagbog. 

 At vejlederen senest tre dag før vejledning afleverer punkter til den kommende vejledning. 

 

Vores generelle krav og forventninger til den studerende 

 At den studerende har undersøgt og på forhånd læst vores uddannelsesplan og vist interesse for 

dit kommende praktiksted. 

 At den studerende skal kunne yde omsorg for både det enkelte barn og gruppen 

 At den studerende skal træne sig i at tolke børns, udtryk og motiver 

 At den studerende øver sig i at beskrive – iagttage – vurdere – handle og evaluere 

 At den studerende skriver åben faglig dagbog og stiller forstyrrende spørgsmål til den 

pædagogiske hverdag. 

 At den studerende er fleksibel. 

 At den studerende medbringer et opslag med præsentation af sig selv som hænges op i 

børnehaven den første dag. 

 At den studerende siger god morgen til alle, når de møder samt tydeligt farvel til dem man er 

sammen med, når men har fri. 

 At den studerende er ansvarlig for at lave dagsorden til vejledningstimerne og efterfølgende at 

lave et referat. 

 At den studerende senest to dage før vejledning afleverer dagsordenen til vejleder. 

 At den studerende ved praktik start har læst forældrefolderen om Børnehaven Løvspring 

 

 

Forbesøg 

Den studerende kontakter Løvspring for at aftale tidspunkt for forbesøg. 

Inden forbesøget forventer vi at den studerende har besøgt vores hjemmeside: www. Loevspring.dk 

og at den studerende har læst Løvsprings praktikbeskrivelse/uddannelsesplan. Desuden forventes 

det, at den studerende har forberedt et udkast; indeholdende mål og forventninger til praktikken. 

Dette medbringes til forbesøget sammen med dine tidligere skriftlige opgaver fra Seminariet. Vi er 

interesseret i at høre om, hvad du pt. er optaget af på seminariet. Dette, for at støtte dig i at skabe 

progression gennem din uddannelse. 

Samtalen vil blive betragtet som en egentlig ansættelsessamtale, i det der vil være en gensidig 

vurdering af, om du kan bruge os som praktiksted og omvendt. 

 

Lovbekendtgørelse 
Serviceloven § 16: vejledning om dagtilbud til børn. 

Privat – §19 

 

Omdrejningspunkter i Løvspring 

Anerkendende kommunikation, Marte Meo,  Pædagogisk dokumentation, SMTTE modellen, sund 

kost, idræt, natur, udeliv, leg, sprogstimulering og mangfoldige udtryksformer 

 

De samarbejdende parter i praktikken 

 Seminariets ansvar:  

Det er seminariets ansvar at anvise praktiksted og forberede den studerende til praktikken.  
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 Praktikinstitutionens ansvar: 

At skabe rammerne til den studerende  

Afsætte tid til pædagogiske tiltag, iagttagelser, refleksion 

Stiller vejleder til rådighed 

  

 Den studerendes ansvar: 

 

 Det fælles ansvar: 

Det er alles ansvar at få samarbejdet til at fungere konstruktivt. Det forudsætter dialog og 

respekt for forskelligheder. 

 

Didaktiske overvejelser 

Hvad skal den studerende kunne, når hun forlader denne praktik? 

 Øvelsespraktikken: 

 1. lønnede praktik 

 2. lønnetpraktik: 

 

 

Progressionen i de 3 praktikker 

Krav og forventninger til den studerende: 

 

Vi forventer at du som øvelsesstuderende: 

- at den studerende arbejder bevidst med anerkendende kommunikation. 

- deltager aktivt i det daglige arbejde 

- viser initiativer i det pædagogiske arbejde 

- selv skaber kontakt til børnene 

- at den studerende øver sig i forældresamarbejde 

 den daglige dialog omkrig barnet 

 information om eventuelle projekter/forløb til dem det vedrører 

 forældremøde/forældresamtale 

- indgår aktivt i samarbejdet med din vejleder og det øvrige personale 

- udvikler viden om den pædagogiske praksis gennem iagttagelse  

- viser begyndende pædagogisk refleksion og undre dig over den pædagogiske praksis 

- viser engagement og åbenhed for at lære 

- tilegner dig viden om børns 1-6 års udvikling 

- tilegner dig en indsigt i egne styrker og svagheder samt personlig og faglige - 

udviklingsmuligheder. 

 - at den studerende øver sig i at formidle den pædagogiske hverdag, gennem daglige opslag 

samt kontakt med forældre. 

 - at den studerende øver sig i at lave pædagogiske forløb samt at bruge SMTTE modellen som 

pædagogisk værktøj. 

 - at den studerende afprøver de pædagogiske værktøjer som vi arbejder med i børnehaven, som 

fx Marte Meo og Pædagogiske Dokumentation. 
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Vi forventer at du som studerende i 1. lønnet praktik: 

- at den studerende arbejder bevidst med anerkendende kommunikation. 

- deltager aktivt i det daglige arbejde 

- viser initiativer og selvstændighed i det pædagogiske arbejde 

- selv skaber kontakt til børnene og deres forældre 

-går aktivt ind i forældresamarbejdet 

 -den daglige dialog omkring barnet 

 - formidling af projekter/forløb 

 - forældremøder/forældresamtaler 

at den studerende formidler den pædagogiske hverdag gennem daglige opslag samt kontakt  med 

forældre. 

 - at den studerende selvstændigt planlægger, gennemfører og evaluerer et pædagogisk 

projekt/forløb med en synlig SMTTE model som pædagogisk værktøj. 

- indgår aktivt i samarbejdet med din vejleder og det øvrige personale 

- udvikler viden om den pædagogiske praksis gennem iagttagelse 

- kan handle på baggrund af egne vurderinger og iagttagelser 

 - at den studerende opøver overblik og situationsfornemmelse for den pædagogiske hverdag 

- viser pædagogisk refleksion og undre dig over den pædagogiske praksis 

- viser engagement og åbenhed for at lære 

- får viden om børns 1-6 års udvikling 

 - At den studerende tør overskride egne grænser og tør prøve igen, når noget ikke lykkedes 

første gang. 

- får indsigt i egne styrker og svagheder samt personlige og faglige udviklingsmuligheder 

 - At den studerende arbejder med de pædagogiske værktøjer som vi arbejder med i børnehaven 

som fx Marte Meo, Pædagogisk Dokumentation 

 

Vi forventer at du som studerende i 2. lønnet praktik: 

-at den studerende arbejder bevidst med anerkendende kommunikation. 

- deltager aktivt og er med i planlægningen af det daglige arbejde 

- at den studerende selvstændigt planlægger, gennemfører og evaluerer et pædagogisk 

projekt/forløb med en synlig SMTTE model som pædagogisk værktøj. 

- viser faglig kompetence og selvstændighed i det pædagogiske arbejde 

- går aktivt ind i forældresamarbejdet (se. Forventning til 1. lønnet praktik) 

- at den studerende formidler den pædagogiske hverdag gennem daglige opslag samt kontakt  

med forældre. 

 - indgår i et dynamisk samspil med børnene  og de øvrige medarbejdere 

- udvikler viden om den pædagogiske praksis gennem iagttagelse 

- selvstændigt kan beskrive, analyserer og handle pædagogisk 

- viser pædagogisk refleksion og videre udvikle den pædagogiske praksis 

- viser engagement og åbenhed for forsat at lære 

- viser ansvarlighed og modenhed i det pædagogiske arbejde 

- bruger din viden om 1-6 års børns udvikling 

- får en indsigt i egne styrker og svagheder samt personlige og faglige udviklingsmuligheder 

-At den studerende arbejder med de pædagogiske værktøjer som vi arbejder med i børnehaven 

som fx Marte Meo, Pædagogisk Dokumentation 

 

Vi forventer at den studerende tager initiativ til at udføre pædagogiske aktiviteter, enten alene eller 

sammen med vejlederen, andre studerende eller de andre kollegaer. 
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Hvilket indhold skal der så være i praktikken? 

 

Hvad gør vi for at bringe den studerende mod målet? 

 Personalet 

Den studerende kan søge råd og vejledning i hele personalegruppen. Vejlederen er tovholder. 

Den studerende får indsigt i personalets spidskompetencer. Vejlederen har pligt til at deltage i 

informationsmøder på seminariet og til at følge med i uddannelsespolitik.  

Vi er en personalegruppe der er modtagelig for konstruktiv kritik. 

 Fælles for alle praktikker 

 

 Evaluering 

Der skal laves en skriftlig evaluering af hele praktikken, som skal indeholde følgende punkter: 

1. Hvordan var det første møde med institutionen (formødet)? 

2. Hvordan har modtagelsen været (den første uge)? 

3. Hvordan har personalesamarbejdet været i gruppen?  

4. Hvordan har vejledningstimerne været, ift.: indhold, varighed og antal? 

5. Hvad har været godt/ mindre godt? 

6. Hvad har du haft størst udbytte af? 

7. Har samarbejdet med seminariet været godt? 

8. Har du haft mulighed for faglige diskussioner? 

 

Du må gerne tilføje flere punkter. 

Godkendelse af din praktik 

 

Specielle regler 

Rygepolitik: Det er ikke tilladt at ryge i og omkring børnehaven. Der er mulighed for at ryge ved 

indgange til gymnastik højskolen. 

Sygdom: Du skal ringe til institutionen, så tidlige som muligt inden din mødetid og melde dig syg. 

Raskmeldingen skal meddelelse senest først på eftermiddagen dagen før du kommer på arbejde 

igen. 

Du har tavshedspligt jf. forvaltningsloven § 27-32 

Vi har en gavekasse hvor der betales X antal kroner om måneden. 

Vi betaler 250,- pr mdr for maden. 

 

Angivelse af relevant litteratur 

 

 

Organisering af vejledning 

Der er 1½ times vejledning hver uge. 

 

Godkendelse af din praktik: 


