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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 pæ-
dagoguddannelsen: 
Kommunal:  
Privat:  
Regional: 

Særligt klubtilbud ift. serviceloven §36. 
Klubben Holme Søndergård 
Nygårdsvej 5 
8270 Højbjerg 
Hovednr.: 87 13 81 64 
Anette anno@aarhus.dk  
www.klubbenhs.dk 
Eva Borg 
Anette Nørskov 
 
Kommunal 
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Institutionstype/  
foranstaltning 

a) Antal børn/unge /voksne 
b) Aldersgruppe  
c) Antal stuer / afdelinger 
d) Åbningstid 

Åbningstider i Ungdom (Blå og Orange) 13-17 År 
 Understøttende undervisning Klub  
Mandag Kl. 14.00 - 16.00  
Tirsdag Kl. 14.00 - 15.00 Kl. 15.00 - 19.30 
Onsdag Kl. 14.00 - 15.00 Kl. 15.00 - 20.30 
Torsdag Kl.14.00 - 15.00 Kl. 15.00 - 19.30 
Fredag  Kl.14.00 - 16.30/21  

 
Overnatning (Sleep-over) hver 6.uge, fredag til lørdag kl 21. (ingen natarbejde) 
Fredags aftenåbning hver 6 uge til kl 21 
Åbningstider i Ungdom (Grøn): 13-17 år 
 Understøttende undervisning Klub 
Mandag Kl. 14.00 - 16.00 Kl. 16.00 - 19.30 
Tirsdag Kl. 14.00 - 15.00 Kl. 15.00 - 17.00 
Onsdag Kl. 14.00 - 15.00 Kl. 15.00 - 19.30 
Torsdag Kl.14.00 - 15.00 Kl. 15.00 - 19.30 
Fredag  Kl. 14.00 - 16.30 
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 Morgenåbning i tidsrummet 6.30-8.00 for de unge der har bevilliget morgenåbning. På skoledage foregår morgenåbning på Stensagerskolen og på skolefri hverdage foregår morgenåbning I Klubben. Gælder unge fra ungdom.   Skolefrie hverdage for hele Ungdom: Mandag til torsdag 8.00-17.00 og fredag 8.00 – 16.30  Åbningstider i Ungdom+  
 Gul  Grøn +Gul  med udvidet åbning 
Mandag  Kl 15-19.30 
Tirsdag Kl. 15.00 - 20.30 Kl 15-17 
Onsdag  Kl 15-19.30 
Torsdag Kl. 15.00 - 20.30 Kl 15-19.30 
Fredag  Kl 14-17 

 
3 x årlige Sleepover a 3 dage  
3 fredags aftenfester til kl 21 
5 voksenhandicapdage 8-17 
Arbejde/skolefrie hverdage Ungdom+: 8.00-17.00 mandag til fredag 



Pædagoguddannelsen   VIA University College  

Side 4 af 25  

 
Som personale skal man forvente at ens arbejdstid på nogle dage planlægges fra kl 9.00. For-
middagtimerne bruges til forberedelse, møder o.l. 
Desuden kan nogle aftener se anderledes ud grundet arrangementer. 

Institutionens formål  
jf. lovgrundlag. 

Særligt klubtilbud efter serviceloven §36. 

Karakteristik af brugergrup-
pen: 
Beskrivelse af den / de aktuelle 
børne- / bruger/borgergruppe. 

Tilbudet gælder børn og unge med betydelig og varigt nedsat fysisk og/eller psykisk funktions-
evne, der har et særligt behov for støtte, behandling m.v. 
Grøn gruppe er unge med autisme spektrum forstyrrelser og eller unge der prioriterer af særlig 
tilrettelagt skema. 
Husets øvrige grupper rummer unge med ADHD til unge med multiple funktionsnedsættelser. 
Alle unge har betydelig og varig nedsat fysisk/psykisk funktionsnedsættelse, hvoraf en del unge 
er diagnostiserede.  

Arbejdsmetoder: 
Kort beskrivelse af praktikstedets 
pædagogiske praksis og teoreti-
ske og metodiske grundlag (Ud-
dybes senere i relation til uddan-
nelsesplanens videns- og færdig-
hedsmål) 

Vi arbejder ud fra det enkelte individs behov og muligheder og møder den enkelte med en sær-lig tilrettelagt struktur og forudsigelighed i hverdagem.  I den grad de unges forudsætninger rækker lærer de unge at mestre individuelle færdigheder og udvikle relationskompetencer. 
Se mere på: 
www.klubbenhs.dk 
 



Pædagoguddannelsen   VIA University College  

Side 5 af 25  

Ansatte  
(pædagogiske faggrupper, andre 
faggrupper) 

1 Leder 
2 pædagogiske ledere 
2 rengøringsassistenter 
1 kontor assistent 
2 timelønnede pedeller 
Orange: 7 pædagoger + 1 stud. 
Blå: 6 pædagoger, 1 medhjælper + 1 stud. 
Grøn: 6 pædagoger  
Gul: 3 pædagoger, 1 medhjælper  
Desuden tilkøber Klubben en køkkenkonsulent til at lave mad til unge og medarbejdere 
 

Praktikvejlederens kvalifika-
tioner: 
 
 
 
 
 
 

 
Pædagogisk grunduddannelse: 
 
PD modul i praktikvejledning: 
 
Diplomuddannelse  
 

X 

 

 

X 
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Andet/ andre uddannelser: 
Huset generelt har kompetencer indenfor: 

 Neuropædagogik 
 TSK 
 Low Arousal og konflikthåndtyering 
 Forflytningsvejledning 
 IKT medararbejdere 

 
Praktikvejledere: 
Orange: Gitte Thorbøl og Vita Vestergård 
Blå: Cille Vetterli, Helle Odgård og Mathias Fulton 
Grøn og Gul: Peter Jensen 

Tværprofessionelt samarbejde 
in- og eksternt:  

Lærere, fysioterapauter, psykologer, PPRS konsulenter, aflastningsinstitutioner (Både privat og 
offentlig), sagsbehandlere.  

Særlige forhold omkring den 
studerendes ansættelse: 

Da vi er en ungdomsklub med særlige unge, vil det være en fordel at man som studerende i 
klubben, er forberedt/har kensdskab til denne målgruppe. 
Vi forventer at de studerende der kommer i klubben er robuste både fysisk og psykisk. 
I 2. og 3. praktikperiode, er den studerende en del af normeringen. 
Det er ikke et krav, men vi ser gerne, at vores studerende er over 23, da målgruppen er 13-23 
år. Hvis ikke den studerende er over 23, forventes der en bevidsthed om at der kan være unge 
som reelt er ældre end den studerende. 
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Arbejdsforhold 
Forventes den studerende at ar-
bejde alene? 
Ved bekræftelse: hvor meget og 
hvordan? 

Den studerende er aldrig på arbejde alene. Den studerende kan vpære alene om en mindre 
gruppe unge. Der vil så være medarbejdere på arbejde i husets øvrige unge grupper. 
 

Øvrige oplysninger Ambulance brev. Udfyldes ved ansættelse. 
Konflikt håndtering. Alle der ansættes i Klubben får et konflikthåndteringskursus af 3 timers 
varighed, hvor både den fysiske del og den psykiske del berøres. 
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Uddannelsesplan  
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. Den primære specialiserings kom-
petenceområder for 2. og 3. praktik skal præsenteres i uddannelsesplanen.  Praktikstedet kan præsentere det sekundære speciali-
seringsområde på samme måde) 
                                                                              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 
X 
x
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Uddannelsesplan 1. Praktik (Grundfagligheden) 
Kompetencemål: De studerende kan begrunde, tilrettelægge, gennemføre og evaluere pædagogiske aktiviteter gennem deltagel-
se i pædagogisk praksis på praktikstedet, herunder vurdere egne læreprocesser i praksis. 
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? 
(fx Hvordan arbejder praktikstedet med dette? hvilke læringsmulig-
heder tilbyder praktikstedet den studerene? Og hvordan understøtter 
praktikstedet den studerendes læring indenfor dette?) 

praktikstedets målgrupper 
samt praktikstedets pædago-
giske og samfundsmæssige 
opgaver, 

anvende viden om praktik-
stedets samfundsmæssige 
opgaver i tilrettelæggelsen 
af det pædagogiske arbejde, 

Vi tilbyder vejledning i TSK, konflikthåndtering og i ledelse og orga-
nisation.  
Klubben Holme Søndergårds arbejdsgrundlag. 

målsætning, tilrettelæggelse 
og organisering af pædago-
gisk praksis, herunder om 
pædagogiske metoders effek-
ter, 

målsætte, tilrettelægge, 
gennemføre og evaluere 
pædagogisk praksis med 
inddragelse af viden om 
effekten af forskellige pæ-
dagogiske metoder, 

Vi stiller os til rådighed igennem vejledning til projektformulering, 
organisering, udførelse og evaluering af foløb. 
Vi giver sparring i fht pædgogisk praksis i det daglige og i vejled-
ningtimerne. 
Vi opfordrer til at den studerende bruger praksisfortællinger eller 
logbog som baggrund for refleksion over egen praksis.  

evaluerings-, undersøgelses- 
og dokumentationsformer og 

dokumentere og evaluere 
egen deltagelse i pædago-
gisk praksis, herunder re-
flektere over kvaliteten i 
egne læreprocesser, og 

Vi forventer at den studerende arbejder fortløbende og målrettet 
med egen portfolio. 
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såvel den sundhedsmæssige 
som den dannelsesmæssige 
betydning af sunde madva-
ner, måltidskultur, hygiejne 
og indeklima. 

anvende viden om sundhed 
og sundhedsfremme i tilret-
telæggelsen af det pædago-
giske arbejde. 

Vi har kostpolitikker og er en del af”økoløft” Aarhus Kommune. 
Vi har klare aftaler i fht hygiejne. 
Gennem det daglige pædgogiske arbejde, arbejder vi med måltids-
kulturer. 

Angivelse af relevant litte-
ratur:  

Artikel: Low arousal approach ved problemskabende adfærd ved autismetilstande 
Børn der er anderledes – hjernens betydning for barnets udvikling. Af Anegen Trillingsgaard 
Udviklingsforstyrrelser og psykisk sårbarhed: Bo Hejlskov Elvén, Hanne Veje og Henning Beier 

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

Der afholdes statusmøde hvor den studerende, vejleder og praktikvejleder deltager.  

Organisering af vejled-
ning: 
a) Hvordan tilrettelægges 
uddannelsesforløbet for den 
enkelte studerende?: 
b) Hvordan og hvornår afhol-
des vejledning? 
c) Hvordan inddrages den 
studerendes portfolio i vej-
ledningsprocessen? 

 
a) Praktik forløbet planlægges i samarbjede, den studerende og praktikvejleder imellem. Det plan-
lægges bl.a. ud fra, kompetence, videns- og færdighedsmål, interesser, specifikke egenskaber o.l. 
 
b) Der er afsat 1 time til vejledning ugentligt, oftest vil vejledning foregå hver anden uge i 2 timer. 
 
c) Den studerende har selv ansvar for fortløbende at arbejde med portfolien og den inddrages i vej-
ledning. 
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Den studerendes arbejds-
plan: 

Planlægges ud fra hvilken gruppe, man er studerende i. Man får en grundplan, som er gældende for 
den gruppe man tilknyttes. Udfra denne laves individuelle arbejdsplaner. 

Organisering af kontakt til 
uddannelsesinstitution 
(herunder en kort beskrivelse 
af hvordan institutionen for-
holder sig, hvis der er be-
kymring / problemer i prak-
tikforløbet) 

Vi bestræber os på at der i samarbejde studerende og institution imellem, kan løses eventuelle 
uoverensstemmelser og forventninger til begge parter. 
Hvis der er behov for at seminariet inddrages, gøres dette. 
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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 stude-
rende kan 

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

kommunikationsformer og 
relationsdannelse, herunder 
om den professionelle samta-
le, 

kommunikere professionelt, 
etablere og indgå i professio-
nelle relationer til mennesker i 
udsatte positioner, 

Der tilbydes undervisning i TSK, organisation og ledelse, fysisk 
konflikthåndtering. 
Den studerende skal deltage i teammøder, møder i ung-
dom/ungdom+, fællesmøder og pædagogiske dage. 
Vi bestræber os på at de studerende har mulighed for at deltage i 
forældresamtaler, 9-10. klasses konferencer, netværksmøder o.l. 

professionsetik og pædagogi- analysere og vurdere etik, Den studerende skal bidrage til teammøder, med sit eget punkt, 
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ske værdier, magt og ligeværd i sin egen og 
andres tilgang til det enkelte 
menneske og til fællesskaber, 

med egne iagttagelser/ observationer/ praksisfortællinger og litte-
ratur/teori de vil dele. Den studerendes punkt er en mulighed for 
den studerende til at få taletid.  
Der tilbydes undervisning i ungdomskultur og seksualitet. 

konflikt- og voldsforebyggel-
se, konfliktnedtrapning og 
udadreagerende adfærd, 

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

Der arbejdes med Low Arousal.  
Den studerende vil indenfor 1 måned få undervisning i fysisk kon-
flikthåndtering. 
Al vold og magt skal indberettes intern og evt. eksternt. Den stu-
derende bliver sat ind i hvordan dette gøres. 
Alle medarbejdere udfylder et ambulancebrev, hvor den studeren-
de skriver hvem man ønsker kontaktet privat ved evt. behov. 

bevægelsesmæssige, musi-
ske, æstetiske og kreative 
processers betydning i den 
socialpædagogiske praksis og 

tilrettelægge, gennemføre og 
evaluere pædagogiske aktivite-
ter inden for udvalgte områder, 
herunder inddrage børn, unge 
og voksnes kreativitet og per-
spektiv og 

Klubben varetager understøttende undervisning hvor bl.a. kreati-
ve fag, musik og bevægelse er en del af dagligdagen. 
Til udførelse af pædagogiske projekter, kan den studerende bruge 
hele huset, sparring igennem vejledning og eller personale med 
specifik viden om enkelte områder.  
 

hjælpemidler og professions-
teknologier i et lærings- og 
udviklingsperspektiv. 

vurdere og anvende hjælpe-
midler og professionsteknolo-
gier i samarbejde med menne-
sker med særlige behov med 
henblik på at understøtte ud-
vikling og læring. 

Grøn arbejderinspireret fra bla TEACCH. 
Der er ugeskema for alle grupper og generelt bruger mange unge 
individuelle støttesystemer som f.eks. bordmakerskema, sociale 
histiorer, ipads o.l. I den daglige kommunikation benyttes TSK 
(tegnstøttende kommunikation)  
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Angivelse af relevant litte-
ratur:  

Artikel: Low arousal approach ved problemskabende adfærd ved autismetilstande. (udleveres på 
følgedag) 
Autisme, en gådes afklaring. Af Uta Frith. 
Børn der er anderledes – hjernens betydning for barnets udvikling. Af Anegen Trillingsgaard. 
Seksualitet-uanset handicap http://shop.socialstyrelsen.dk/products/seksualitet-pa-dagsordenen 
Udviklingsforstyrrelser og psykisksårbarhed. Af Bo Hejlskov Elvén, Hanne Veje og Henning Beier. 
Barnets lærende hjerne: Helle Kjærgård, Bente Støvring, Aase Tromborg Frydenlund 2012 
Mennesket i hjerne. Af Kjeld Fredens. 
Børn med blandingsdiagnoser. Af Martin L. Kutscher. 
Børneliv i kaos. Af Dorte Damm og Per Hove Thomsen. 
Se www.klubbenhs.dk for yderligere informationer. 

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

Der afholdes statusmøde hvor den studerende, vejleder og praktikvejleder deltager. 

Organisering af vejled-
ning: 
a) Hvordan tilrettelægges 
uddannelsesforløbet for den 
enkelte studerende?: 
b) Hvordan og hvornår afhol-

 
a) Praktik forløbet planlægges i samarbjede, den studerende og praktikvejleder imellem. Det plan-
lægges bl.a. ud fra, kompetence, videns- og færdighedsmål, interesser, specifikke egenskaber o.l. 
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des vejledning? 
c) Hvordan inddrages den 
studerendes portfolio i vej-
ledningsprocessen? 

b) Der er afsat 1 time til vejledning ugentligt, oftest vil vejledning foregå hver anden uge i 2 timer. 
 
c) Den studerende har selv ansvar for fortløbende at arbejde med portfolien og den inddrages i vej-
ledning. 
 

Institutionen som praktik-
sted: 
Er der særlige forventninger 
til den studerendes forud-
sætninger? 

Vi forventer generelt at den studerende er:  Aktivt deltagende i dagligdagen, arbejdsopgaver og i klubbens udvikling.  Forberedelsestiden bruges bl.a. til, at udføre faglige som praktiske opgaver, læse ungemapper og udarbejde SMTTE tiltag.  Åben, faglig nysgerrig og engageret i arbejdet.  Kan stille spørgsmål, arbejde selvstændigt, tage initiativ, afprøve faglige holdninger og disku-tere dem i rette forum.  Kunne udvise nærvær og evnen til, at reflektere og integrere teoretisk viden og praktisk erfa-ring, samt kunne delagtiggøre sine kollegaer i disse faglige overvejelser.  Arbejde i klubbens åbningstid og til arrangementer ifølge årsplanen.   
Da vi er en ungdomsklub med særlige unge, vil det være en fordel at man som studerende i klub-
ben, er forberedt/har kensdskab til denne brugergruppe. 
Vi forventer at de studerende der kommer i klubben har vis robusthed både fysisk og psykisk. 
I 2. og 3. praktikperiode, er den studerende en del af normeringen. 
Det er ikke et krav, men vi ser gerne at vores studerende er over 23, da brugergruppen går til den-
ne alder. Hvis ikke, forventes der en bevidsthed om det. 

Den studerendes arbejds-
plan: 

Planlægges ud fra hvilken gruppe, man er studerende i. Man får en 6 ugers grundplan, der danner 
baggrund for den konkrete arbejdsplan. 



Pædagoguddannelsen   VIA University College  

Side 17 af 25  

 

Organisering af kontakt til 
uddannelsesinstitution 
(herunder en kort beskrivelse 
af hvordan praktikstedet for-
holder sig, hvis der er be-
kymring / problemer i prak-
tikforløbet) 

Vi bestræber os på at der i samarbejde studerende og institution imellem, kan løses eventuelle 
uoverensstemmelser og forventninger til begge parter. 
Hvis der er behov for at seminariet inddrages, gøres dette. 
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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 læ-
rings-, udviklings- og omsorgsbehov og perspektiver i samarbejde med relevante aktører. 

Vidensmål: studerende har 
viden om 

Færdighedsmål: Den stude-
rende kan 

Hvilke muligheder for læring kan etableres gennem den dag-
lige pædagogiske praksis og praktikvejledningen? 
(fx Hvordan arbejder praktikstedet med dette? hvilke læringsmu-
ligheder tilbyder praktikstedet den studerene? Og hvordan under-
støtter praktikstedet den studerendes læring indenfor dette?) 

Den institutionelle, organi-
satorske og ledelsesmæssi-
ge rammer for social- og 
specialpædagogiske indsat-
ser 

agere professionelt inden for 
de givne institutionelle, organi-
satoriske og ledelsesmæssige 
rammer, 

Der afholdes fælles vejledning for studerende i klubben Holme Søn-
dergård omkring institutionen, organisation og ledelse. Her præ-
senteres den Lokale Udviklings Plan (LUP) 
Den studerende deltager i teammøder, ungdom/ungdom+møder og 
fællesmøder. 
Vi bestræber os på at de studerende har mulighed for at deltage i 
forældresamtaler, 9-10. klasses konferencer, netværksmøder o.l. 

forskellige social- og speci-
alpædagogiske tilgange og 
metoder, 

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

Den studerende inddrages i de pædagogiske metoder og pædago-
giske tiltag der anvendes på stedet. Inddragelsen foregår på team- 
og fællesmøder, samt til vejledning og hverdagen. 
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tilgrænsende fagligheder og 
rammerne for tværprofessi-
onelt samarbejde, 

indgå i tværprofessionelt sam-
arbejde om løsningen af kon-
krete opgaver og/eller pro-
blemstillinger, 

Den studerende vil igennem det daglige samarbejde imellem hjem, 
skole, institution og aflastning, have kontakt/samarbejde via kon-
taktbøger, Ipads, telefon, dialog o.l. 
Den studerende tilbydes at deltage i forældresamtaler, samar-
bejdsmøder, konferencer o.l. 

opgave- og ansvarsfordeling 
mellem målgrupperne, pro-
fessionelle, frivillige og på-
rørende, 

redegøre for egen faglighed, 
opgaver og ansvar i et mange-
facetteret samarbejde, 

Drøftes til vejledning og teammøder.  
 

forandringsprocesser og 
innovation, 

deltage i udviklingen af den 
pædagogiske praksis gennem 
innovative og eksperimente-
rende tiltag, 

Der er mulighed og åbenhed for, at den studerende afprø-
ver/eksperimentere med nye pædagogiske tiltag, med respekt for 
den enkelte unge og i samarbejde med prraktikvejlederen og hu-
sets øvrige medarbejdere. 

didaktiske og pædagogiske 
metoder til udvikling af pæ-
dagogisk praksis, herunder 
dokumentation og evalue-
ring, og 

sætte mål, anvende dokumen-
tations- og evalueringsmetoder 
og udvikle viden gennem del-
tagelse, systematisk erfarings-
opsamling og refleksion over 
pædagogisk praksis og 

Den studerende arbejder med et pædagogisk forløb. Dette forløb 
skal sikre at den studerende kan sætte mål, anvende dokumentati-
ons og evauleringsmetoder og udvikle viden gennem deltagelse, 
systematisk erfaringsindsamling og refleksion over pædagogisk 
praksis. 
Kvaliteten af overstående skal sikres igennem refleksion i vejled-
ningen, hvor der også er mulighed for at hente hjælp og støtte til 
forløbet. 

førstehjælp. udføre grundlæggende første-
hjælp. 
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Angivelse af relevant lit-
teratur:  

 Børn der er anderledes – hjernens betydning for barnets udvikling. Af Anegen Trillingsgaard  Seksualitet-uanset handicap http://shop.socialstyrelsen.dk/products/seksualitet-pa-dagsordenen  Udviklingsforstyrrelser og psykisksårbarhed. Af Bo Hejlskov Elvén, Hanne Veje og Henning Beier  Artikel: Low arousal approach ved problemskabende adfærd ved autismetilstande  Barnets lærende hjerne: Helle Kjærgård, Bente Støvring, Aase Tromborg Frydenlund 2012  Mennesket i hjerne. Af Kjeld Fredens  Autisme, en gådes afklaring. Af Uta Frith  Børn med blandingsdiagnoser. Af Martin L. Kutsher.  Børneliv i kaos. Af Dorte Damm og Per Hove Thomsen  Artikel: Organisatoriske stjernestunder- i lyset af en systemisk anerkendende praksis artikel fra MacMann Berg http://macmannberg.dk/wp-content/filer/Organisatoriske-stjernestunder-NY.pdf  

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

Der afholdes statusmøde hvor den studerende, vejleder og praktikvejleder deltager. 

Organisering af vejled-
ning: 
a) Hvordan tilrettelægges 
uddannelsesforløbet for den 
enkelte studerende?: 
b) Hvordan og hvornår af-
holdes vejledning? 
c) Hvordan inddrages den 
studerendes portfolio i vej-
ledningsprocessen? 

 
a) Praktik forløbet planlægges i samarbjede mellem den studerende og praktikvejleder. Det planlæg-
ges bl.a. ud fra, kompetence, videnes- og færdighedsmål, interesser, specifikke egenskaber o.l. 
 
b) Der er afsat 1 time til vejledning ugentligt, oftest vil vejledning foregå hver anden uge i 2 timer. 
 
c) Den studerende har selv ansvar for fortløbende at arbejde med portfolioen og den inddrages i vej-
ledning. 
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Institutionen som prak-
tiksted: 
Er der særlige forventninger 
til den studerendes forud-
sætninger? 

Vi forventer generelt at den studerende er:  Aktivt deltagende i dagligdagen, arbejdsopgaver og i klubbens udvikling.  Forberedelse tiden bruges bl.a. til, at udfører faglige som praktiske opgaver, læse ungemapper og udarbejde SMTTE tiltag.  Åben, faglig nysgerrig og engageret i arbejdet.  Kan stille spørgsmål, arbejde selvstændigt, tage initiativ, afprøve faglige holdninger og diskute-re dem i rette forum.  Kunne udvise nærvær og evnen til, at reflektere og integrere teoretisk viden og praktisk erfa-ring, samt kunne delagtiggøre sine kollegaer i disse faglige overvejelser.  Arbejde i klubbens åbningstid og til arrangementer ifølge årsplanen.   
Da vi er en ungdomsklub med særlige unge, vil det være en fordel at man som studerende i klubben, 
er forberedt/har kensdskab til denne brugergruppe. 
Vi forventer at de studerende der kommer i klubben har vis robusthed både fysisk og psykisk. 
I 2. og 3. praktikperiode, er den studerende en del af normeringen. 
Det er ikke et krav, men vi ser gerne at vores studerende er over 23, da brugergruppen går til denne 
alder. Hvis ikke, forventes der en bevidsthed om det 

Den studerendes ar-
bejdsplan: 
 

Planlægges ud fra hvilken gruppe, man er studerende i. Man får en 6 ugers grundplan, hvor ud fra 
den konkret gældende arbejdsplan laves. 

Organisering af kontakt 
til uddannelsesinstituti-
on 
(herunder en kort beskrivel-
se af hvordan praktikstedet 
forholder sig, hvis der er 

Vi bestræber os på i samarbejdet mellem studerende og institution, at løse eventuelle uoverens-
stemmelser og forventninger til begge parter. 
Hvis der er behov for at seminariet inddrages, gøres dette 
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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 pædago-
gisk praksis, 

pædagogens professionsfaglighed og profes-
sionsetik, 

formidle etiske og handleorienterede overvejelser, der kvalificerer pædagogisk sam-
spil, og demonstrere professionsfaglig dømmekraft, 

følgende forholds indflydelse på den valgte problemstilling: -Kulturelle og sociale. -Institutionelle og organisatoriske. -Historiske, samfundsmæssige og internatio-
nale, 

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 valg-
te 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: 
Klubben Holme Søndergårds værdi grundlag er trivsel, udvikling, stolthed, sam ttroværdighed, respekt og engagement, som også 
er værdierne i Børn og Unge Aarhus komunes. 
Vi arbejder med indsatsområderne medborgerskab, ungdomsliv og sociale fællesskaber. Disse er beskrevet i vores lokale udvik-
lingsplan, som kan udleveres i klubben. 
Se: www.klubbenhs.dk for yderligere information. 
Institutionens rammer for empiriindsamling: 
(Herunder tilladelser til f.eks. fotografering, videooptagelse mv.) 
Der er indhentet godkendelser for den enkelte ung if.t. foto, video, kørsel o.l. 
Dette skal selvfølgelig undersøges før brug. 
Kontaktperson for den studerende 
Anette Nørskov.  
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