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Institutionstype/
foranstaltning
a)
b)
c)
d)

Antal børn/unge /voksne
Aldersgruppe
Antal stuer / afdelinger
Åbningstid

Institutionens formål

VIA University College
a)8 voksne
b)20 -58
c)Hver beboer har deres egen lejlighed med bad, derudover er der fælles køkken, opholdsstue,
sanserum og vaskerum.
d)Døgn
Serviceloven § 81,83,85,103,104,107,108

jf. lovgrundlag.
Karakteristik af brugergruppen:
Beskrivelse af den / de aktuelle
børne- / bruger/borgergruppe.

Boenhed 10, hus 9 a – Oasen:
Oasen bebos af 8 mennesker, alle med betydelig og varig nedsat funktionsevne. 6 af beboerne
er permanent kørestolsbrugere.
Beboernes udviklingsalder ligger fra ca. 9 mdr. til 3 år. Deres levealder er 20-58 år.
Beboerne har forskellige behov, ressourcer og problemstillinger. Til trods for forskellene har
beboerne stor glæde af hinanden.
I Oasen bor der både de stille beboere og dem der er til lidt mere fest og farver.
Af aktiviteter er de foretrukne: musik, massage, svømning, sanseoplevelser,
ridning og gåture i naturen.

Se boenhedens profil på Sølunds hjemmeside. www.solund.dk
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Arbejdsmetoder:
Kort beskrivelse af praktikstedets
pædagogiske praksis og teoretiske og metodiske grundlag (Uddybes senere i relation til uddannelsesplanens videns- og færdighedsmål)

VIA University College
De fleste af Landsbyen Sølunds beboere lever det meste af deres hverdag og liv her. Det stiller
krav om, at pædagogikken tager udgangspunkt i den enkeltes behov, for at hjælpe den enkelte
med at leve et så optimalt liv som muligt.
Vi fokuserer på et liv fyldt med oplevelser og tilpassede udfordringer under trygge og omsorgsfulde omgivelser.
Samværet skal være meningsfyldt, med glæde og glimt i øjet, for såvel beboere som medarbejdere.

Sølunds pædagogiske grundlag:

Gentle teaching, som menneskesyn og metode.
Relationspædagogik.
Verbale og nonverbale kommunikationsformer/metoder.
Individuelle pædagogiske planer.
Det ka´nytte.
Nuzo.
Livshistorier.
Kontakt-øer.
Udviklingsbeskrivelser.
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Der arbejdes ud fra GT både som menneskesyn og metode. Den grundlæggende udviklingsproces der arbejdes på i GT er at beboeren føler sig sikker og tryg ved medarbejderen, at beboeren kan holde af andre, at beboeren føler samhøringhed og fællesskab. Læringen består i nænsomt at guide beboeren ind i de nærmeste udviklingszoner.
Vores pædagogiske opgave tager udgangspunkt i individualiteten, dvs den enkelte beboers behov, ressourcer og problemstillinger.

Ansatte

Pædagoger, omsorgsmedhjælpere

(pædagogiske faggrupper, andre
faggrupper)
Praktikvejlederens kvalifikationer:

Pædagogisk grunduddannelse:

x

PD modul i praktikvejledning:

Diplomuddannelse

Andet/ andre uddannelser:

Navne: Lene Skov Rasmussen og Lene Tønnesen
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Tværprofessionelt samarbejde
in- og eksternt:

VIA University College

Der er tæt samarbejde med landsbyens sundhedsafdeling, som består af læge, sygepleje, tandlæge, tandpleje, fysioterapeuter, psykiater, fodpleje og frisør. Derudover har vi ekstern neurolog som kommer i landsbyen.
I huset samarbejder vi også med Sølunds konsulenter, musik og kunst terapeuter, ridelærere,
det centrale aktivitetscenter og STU.
Landsbyen Sølund har ligeledes en fælles paraply af centrale servicetilbud såsom køkken, tekninsk afd., rengøring.

Særlige forhold omkring den
studerendes ansættelse:

(Skemaet tilpasser sig automatisk, når det udfyldes)

Arbejdsforhold

Ja. Studerende i 2 og 3 praktikperiode får, efter en indkøringsperiode på ca.10 vagter, ansvar
for en gruppe beboere og er sammen med kollegaer i huset.

Forventes den studerende at arbejde alene?
Ved bekræftelse: hvor meget og
hvordan?

Den studerende indgår på lige fod med husets øvrige medarbejdere med vagter fordelt på både
dag og aften. Der forventes at være vagter på helligdage og hver anden weekend.
Arbejdstiden vil være i tidsrummet 6.30-22.15.
30 timer i morgenvagter, aftenvagter, weekendvagter og helligdage.

Øvrige oplysninger

At være studerende i praktik i Landsbyen Sølund er at komme tæt på en verden, hvor det basale er i centrum og der er nærhed mellem mennesker. Et sted hvor der er samhørighed, kærSide 5 af 25
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lighed og tydelighed i kommunikationen.

I en evaluering har en studerende på Sølund udtrykt det sådan:
”Jeg har haft en fantastisk praktik. Det virker som om alting er gået op i en højere enhed. Jeg
har lært en masse om relationer, udviklet mig meget og fået lov at arbejde med nogle fantastiske mennesker – både beboere og personale.”
For at introducere os som praktiksted, har vi udvalgt brikker fra hele organisationen og sammensat dem til et nyt miniaturebillede.
Du kan se mange flere billeder på vores hjemmeside, www.solund.dk, hvor der ligeledes findes
fakta om boenhederne, tilbud om kurser og artikler om voksne med udviklingshæmning.
Vidensudvikling, projekter og uddannelse vægter vi højt. Det bevirker som helhed, at vi kan
fastholde engagerede medarbejdere i landsbyen. At nye tiltag fødes i det praktisk pædagogiske
arbejde og løftes ind i en større sammenhæng, medvirker til at pædagogerne oplever sig faglig
og personligt anerkendt.
Som studerende får man del i denne vidensudvikling og uddannelse og deltager i fællesundervisning på Sølund sammen med de øvrige studerende. Her undervises af konsulenter og andet
fagpersonale i følgende temaer:

Medicinorientering
Udviklingsbeskrivelse som pædagogisk
redskab
Gentle Teaching
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Introduktion til Neuropædagogik
Ergonomiorientering og forflytning
Psykiatri & udviklingshæmning
Arbejdsmiljø og voldsforebyggelse
Livshistorie som pædagogisk redskab
Funktionsnedsættelse & epilepsi, seksualitet
& udviklingshæmning
Musikterapi
Fysioterapi
Info om svømmesal & træningscenter

Der vil blive udleveret materialer og litteraturforslag undervejs. Der er mødepligt til undervisningen.
Desuden er der individuel vejledning i boenheden med vejlederen, der tager udgangspunkt i de
særlige ting, der vedrører det daglige arbejde her.
De studerende tilbydes gratis træning i motionscenter og svømmehal.
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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:


Dagtilbudspædagogik



Skole- og fritidspædagogik



Social- og specialpædagogik

Sekundær:

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.

x

3) Sundhedsfremme og bevægelse.

x

4) Medier og digital kultur.
5) Kulturprojekter og kulturelt iværksætteri.
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

Hvilke muligheder for læring kan etableres gennem den daglige pædagogiske praksis og praktikvejledningen?
(fx Hvordan arbejder praktikstedet med dette? hvilke læringsmuligheder tilbyder praktikstedet den studerene? Og hvordan understøtter
praktikstedet 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,

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-, undersøgelsesog dokumentationsformer og

dokumentere og evaluere
egen deltagelse i pædagogisk praksis, herunder reflektere over kvaliteten i
egne læreprocesser, og

Vi modtager ikke studerende i 1 praktik
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såvel 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:

(Skemaet tilpasser sig automatisk, når det udfyldes)

Evaluering. Her formuleres
hvordan den studerendes
læringsudbytte evalueres ved
2/3 af praktikperioden

(Skemaet tilpasser sig automatisk, når det udfyldes)

Organisering af vejledning:

(Skemaet tilpasser sig automatisk, når det udfyldes)
a)

a) Hvordan tilrettelægges
uddannelsesforløbet for den
enkelte studerende?:
b) Hvordan og hvornår afholdes vejledning?

b)

c) Hvordan inddrages den
studerendes portfolio i vejledningsprocessen?
c)
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Den studerendes arbejdsplan:

Skemaet tilpasser sig automatisk, når det udfyldes)

Organisering af kontakt til
uddannelsesinstitution

(Skemaet tilpasser sig automatisk, når det udfyldes)

(herunder en kort beskrivelse
af hvordan institutionen forholder sig, hvis der er bekymring / problemer i praktikforløbet)
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Uddannelsesplan 2. praktik - Social- og specialpædagogik

Område 3: Relation og kommunikation – 2. praktikperiode.
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

Hvilke muligheder for læring kan etableres gennem den
daglige pædagogiske praksis og praktikvejledningen?
(fx Hvordan arbejder praktikstedet med dette? hvilke læringsmuligheder tilbyder praktikstedet den studerene? Og hvordan understøtter praktikstedet den studerendes læring indenfor dette?)

kommunikationsformer og
relationsdannelse, herunder
om den professionelle samtale,

kommunikere professionelt,
etablere og indgå i professionelle relationer til mennesker i
udsatte positioner,

Der vil være mulighed for at indsamle praktisk viden om forskellige former for kommunikation. Herunder nonverbal kommunikation, tegn til tale, pictogrammer og nyere teknologiske kommunikationsformer bla. via Ipads.
Herunder forventes den studerende at kunne være i dialog med
de andre ansatte om, hvordan det er at danne relationer i en professionel ramme som samtidig er beboernes hjem.
Vi arbejder under udefra bestemte vilkår og hvordan er disse med
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til påvirke vores relation til beboerne. Vi er ”gæster” i beboernes
hjem og vil aldrig være uundværlige.

professionsetik og pædagogiske værdier,

analysere og vurdere etik,
magt og ligeværd i sin egen og
andres tilgang til det enkelte
menneske og til fællesskaber,

Der forventes at man har sat sig ind i magt og etik begreberne og
kan reflektere over disse ud fra de situationer, der vil være i det
daglige arbejde med beboerne. Selvbestemmelse kontra omsorgssvigt.
Refleksion over ens egen rolle i kommunikationen.
Privat/personlig/professionelt.

konflikt- og voldsforebyggelse, konfliktnedtrapning og
udadreagerende adfærd,

vurdere konflikter, forebygge
og håndtere konflikter samt
evaluere indgreb i konflikt- og
voldsepisoder,

Den studerende vil få kendskab til hvilke metoder der bruges i
huset og hvordan konflikter og udadreagerende adfærd derigennem kan forebygges.
Vi forventer at den studerende forholder sig til og kommer med
konkrete refleksioner over hvordan Gentle teaching og viden om
beboernes udviklingsalder, kan være en del af den forebyggende
indsats.
Den studerende vil få erfaring med belastningsregistreringer,
samt gennemgang og evaluering af disse. Den studerende vil
ligeledes reflektere over begrebet magtanvendelse.

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 vil være mulighed for forskellige aktiviteter, hvis det kan tilrettelægges efter hvordan dagligdagen ellers ser ud. Det kan være gåture i by eller skov, besøg i Snoezelhuset, svømning osv.
Vi forventer, at den studerende kan begrunde de aktiviteter der
udføres og bagefter reflektere over, hvordan aktiviteten er gået.
Herunder en reflekteren over hvordan samfundets love, husets
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opbygning og nærområdets muligheder har indflydelse på hvilke
aktiviteter der rent fysisk og tidsmæssigt er muligt.

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.

Angivelse af relevant litteratur:

Litteratur forfindes i boenheden

Evaluering. Her formuleres
hvordan den studerendes
læringsudbytte evalueres ved
2/3 af praktikperioden

Ikke afklaret endnu

Organisering af vejledning:

a)

a) Hvordan tilrettelægges
uddannelsesforløbet for den
enkelte studerende?:
b) Hvordan og hvornår afholdes vejledning?
c) Hvordan inddrages den
studerendes portfolio i vej-

Den studerende vil få tilknyttet en praktikvejleder i huset. Derudover står alle kollegaer klar til dialog og spørgsmål i den daglige praksis og fungerer som sparringspartnere, da den studerende ikke
altid vil være på vagt med vejlederen.
b)
Der tilrettelægges individuel vejledning, 2 timer hver 14 dag. Der forventes at den studerende laver
dagsorden og efterfølgende skriver referat herfra. Indholdet på vejledningen aftales mellem vejleder og den studerende. I forhold til specifikke emner vil det være den kollega (el. leder) med mest
viden herom, der varetager vejledningen.
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På Sølund får du endvidere fælles undervisning sammen med de studerende fra de andre boenheder. Der vil bliver udleveret en liste med konkrete emner og tidspunkter, når du starter. Vi forventer, at den studerende kan bringe den nyerhvervede viden med sig tilbage i huset og kunne koble
det på beboerne i huset.
c)
Den studerende skal igennem praktikken indsamle viden, erfaring og nedskrive refleksioner som
kan bruges i arbejdet med portfolioen. Den studerende skal selv være den opsøgende i denne proces både til vejledningen og i den daglige sparring i huset. Den studerende skal på det sidste personalemøde fremlægge sin portfolio.

Institutionen som praktiksted:

(Skemaet tilpasser sig automatisk, når det udfyldes)

Er der særlige forventninger
til den studerendes forudsætninger?
Den studerendes arbejdsplan:

Den studerende indgår på lige fod med husets øvrige medarbejdere med vagter fordelt på både dag
og aften.
Der må forventes arbejdsvagter på helligdage og hver anden weekend.
Arbejdstiden vil være i tidsrummet 6.30-22.15.

Organisering af kontakt til
uddannelsesinstitution

Kontakt til uddannelsesinstitutionen foregår i almindelighed efter fastlagte aftaler. I særlige tilfælde
retter boenhedens leder henvendelse til den ansvarlige praktiklærer.

(herunder en kort beskrivelse
af hvordan praktikstedet forholder sig, hvis der er beSide 16 af 25
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kymring / problemer i praktikforløbet)
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Uddannelsesplan 3. praktik - Social- og specialpædagogik
Område 4: Samarbejde og udvikling – 3. praktikperiode.
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: studerende har
viden om

Færdighedsmål: Den studerende kan

Hvilke muligheder for læring kan etableres gennem den daglige pædagogiske praksis og praktikvejledningen?
(fx Hvordan arbejder praktikstedet med dette? hvilke læringsmuligheder tilbyder praktikstedet den studerene? Og hvordan understøtter praktikstedet den studerendes læring indenfor dette?)

Den institutionelle, organisatorske og ledelsesmæssige rammer for social- og
specialpædagogiske indsatser

agere professionelt inden for
de givne institutionelle, organisatoriske og ledelsesmæssige
rammer,

Den studerende vil i praktikken få fælles undervisning, hvor der vil
være en præsentation af Sølund som bosted. Der kan tilrettelægges vejledning med boenhedens leder om, hvordan selve boenheden rent organisatorisk er bygget op og endvidere vil man til vejledning kigge på serviceloven og de paragraffer der er relevante for
dette botilbud.
Ud fra denne viden vil der være dialog om, hvordan man som professionel fagperson kan arbejde under de givne vilkår.

forskellige social- og specialpædagogiske tilgange og
metoder,

foretage en faglig vurdering af
de metoder, som anvendes på
praktikstedet,

Vi arbejder i huset med forskellige pædagogiske metoder og tilgange til beboerne.
Den studerende skal erhverve sig kendskab til følgende pædagogiSide 18 af 25
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ske tilgange og metoder:
Filosofien Gentle teaching (GT)
Individuelle pædagogiske planer.
Udviklingsbeskrivelser.
Neuropædagogik.
Denne viden vil de til dels få til den fælles undervisning på Sølund,
vejledningen i huset, samt ved sparring med kollegaerne i huset.
Men vi forventer også at den studerende selv inddrager viden fra
seminariet og læser relevant litteratur.
Vi forventer at den studerende anvender disse pædagogiske tilgange og metoder i arbejdet med beboeren, men også forholder sig
kritisk og reflekterende. Disse refleksioner skal nedskrives og bruges til vejledning.

tilgrænsende fagligheder og
rammerne for tværprofessionelt samarbejde,

indgå i tværprofessionelt samarbejde om løsningen af konkrete opgaver og/eller problemstillinger,

Den studerende vil få indblik i forskellige tværprofessionelle samarbejdspartnere og også få indblik i, hvad Landsbyen Sølunds størrelse har af fordele og ulemper.
Der er tæt samarbejde med landsbyens sundhedsafdeling, som
består af læge, sygepleje, tandlæge, tandpleje, fysioterapeuter,
psykiater og frisør. Derudover har vi ekstern neurolog som kommer
i landsbyen.
I huset samarbejder vi også med Sølunds konsulenter, musik og
kunst terapeuter, ridelærere, det centrale aktivitetscenter og STU.
Landsbyen Sølund har ligeledes en fælles paraply af centrale serSide 19 af 25
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vicetilbud såsom køkken, tekninsk afd., rengøring.
Til vejledningen og i det daglige arbejde vil vi drøfte, hvad vores
rolle er i den tværfaglige indsats og hvordan vi som pædagoger kan
bidrage og støtte op omkring de aftaler, der ligger med de forskellige samarbejdspartnere.

opgave- og ansvarsfordeling
mellem målgrupperne, professionelle, frivillige og pårørende,

redegøre for egen faglighed,
opgaver og ansvar i et mangefacetteret samarbejde,

Den studerende vil få indblik i hvilke frivillige folk der kommer i
huset, f.eks. besøgsvenner.
I det daglige arbejde vil være en stor del forældre/pårørende samarbejde. Den studerende vil opleve forskelle i dette, ift. de yngre og
de ældre beboeres pårørende.
Den studerende vil skulle reflektere sammen med kollegaer om
omfanget af pårørende samarbejde, hvordan det gøres og hvilke
dillemaer der kan opstå, hvis vores faglige vurdering ikke stemmer
overens med det oplevede hos de pårørende.
Den studerende vil igennem praktikken få en større fagforståelse
for, hvad pædagogens rolle er i forhold til andre målgrupper. Det er
vigtigt at kunne reflektere over sin egen praksis og fagforståelse
samt kunne afgrænse den. Dette kan ske i sparringen med kollegaerne, samt igennem vejledning og observationer i dagligdagen.

forandringsprocesser og
innovation,

deltage i udviklingen af den
pædagogiske praksis gennem
innovative og eksperimenterende tiltag,

Inden for de givne rammer, i huset og den enkelte dag, vil den studerende have mulighed for at komme med nye initiativer og tiltag.
Den studerende vil sammen med vejlederen og øvrige kollegaer
skulle reflektere og diskutere hvilke begrænsninger og muligheder
husets rammer og ikke mindst beboere har, for muligheden af at
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være innovativ og eksperimenterende.
For at fremme forandrings processer og innovation er det vigtigt at
turde stille undrende spørgsmål og kunne komme med positiv/negativ feedback. Vi forventer at den studerende benytter sig af
dette.

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

Den studerende vil blive sat ind i og vil skulle anvende:
BB-Journal, Pædagogiske planer (herunder udviklingsbeskrivelser),
personalemøder og faglig sparring samt refleksion med kollegaer.
Sammen med vejlederen vil den studerende løbende sætte og udvikle sine mål, og evaluere disse.

førstehjælp.

udføre grundlæggende førstehjælp.

Angivelse af relevant litteratur:

Litteratur forefindes i boenheden

Evaluering. Her formuleres
hvordan den studerendes
læringsudbytte evalueres
ved 2/3 af praktikperioden

(Skemaet tilpasser sig automatisk, når det udfyldes)
Ikke afklaret endnu.
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uddannelsesforløbet for den
enkelte studerende?:
b) Hvordan og hvornår afholdes vejledning?
c) Hvordan inddrages den
studerendes portfolio i vejledningsprocessen?
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a)
Den studerende vil få tilknyttet en praktikvejleder i huset. Derudover står alle kollegaer klar til dialog
og spørgsmål i den daglige praksis og fungerer som sparringspartnere, da den studerende ikke altid
vil være på vagt med vejlederen.
b)
Der tilrettelægges individuel vejledning, 2 timer hver 14 dag. Der forventes at den studerende laver
dagsorden og efterfølgende skriver referat herfra. Indholdet på vejledningen aftales mellem vejleder
og den studerende. I forhold til specifikke emner vil det være den kollega (el. leder) med mest viden
herom, der varetager vejledningen.
På Sølund får du endvidere fælles undervisning sammen med de studerende fra de andre boenheder.
Der vil bliver udleveret en liste med konkrete emner og tidspunkter, når du starter. Vi forventer, at
den studerende kan bringe den nyerhvervede viden med sig tilbage i huset og kunne koble det på
beboerne i huset.
c)
Den studerende skal igennem praktikken indsamle viden, erfaring og nedskrive refleksioner som kan
bruges i arbejdet med portfolioen. Den studerende skal selv være den opsøgende i denne proces både til vejledningen og i den daglige sparring i huset. Den studerende skal på det sidste personalemøde fremlægge sin portfolio.

Institutionen som praktiksted:

(Skemaet tilpasser sig automatisk, når det udfyldes)

Er der særlige forventninger
til den studerendes forudsætninger?
Den studerendes ar-

Den studerende indgår på lige fod med husets øvrige medarbejdere med vagter fordelt på både dag
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og aften.
Der må forventes arbejdsvagter på helligdage og hver anden weekend.
Arbejdstiden vil være i tidsrummet 6.30-22.15.

Organisering af kontakt
til uddannelsesinstitution

Kontakt til uddannelsesinstitutionen foregår i almindelighed efter fastlagte aftaler. I særlige tilfælde
retter boenhedens leder henvendelse til den ansvarlige praktiklærer.

(herunder en kort beskrivelse af hvordan praktikstedet
forholder sig, hvis der er
bekymring / problemer i
praktikforløbet)
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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,
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nationale og internationale forsknings- og
udviklingsresultater af relevans for den valgte problemstilling,

inddrage viden og forskning i en faglig argumentation,

empiriske undersøgelsesmetoder samt deres
muligheder og begrænsninger og

vurdere og begrunde valget af metoder til indsamling af empiri og

opgaveskrivning og faglig formidling.

formidle analyse- og undersøgelsesresultater mundtligt og skriftligt.

Institutionens udviklings- og innovationsfelter:
(Skemaet tilpasser sig automatisk, når det udfyldes)

Institutionens rammer for empiriindsamling:
(Herunder tilladelser til f.eks. fotografering, videooptagelse mv.)
(Skemaet tilpasser sig automatisk, når det udfyldes)

Kontaktperson for den studerende
(Skemaet tilpasser sig automatisk, når det udfyldes)
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