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PRAKTIKBESKRIVELSE 

jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. 

Gældende fra 1. september 2016 

Beskrivelse af praktikstedet: 

Institutionens navn: 

Adresse: 

Postnr. og By: 

Tlf.nr.: 

 

Institutionens E-mail: 

Hjemmeside adr.:  

Institutionsleder: 

 

 

 

Kontaktperson for praktik i 

pædagoguddannelsen: 

Kommunal:  

 

Specialområde Autisme 

Bækketoften 2  

8722 Hedensted 

Hedensted: 40249188 

Horsens: 23637122 

Karen.bro@ps.rm.dk eller pia.kjeldal@ps.rm.dk  

www.sau.rm.dk 

Karen Bro, afdelingsleder Øst 78476201 

Pia Kjeldal, afdelingsleder nord 78476230 

Ingeborg Ellegaard, daglig leder syd+vest 60751739 

Lisa Norup, daglig leder Horsens 24908920 

Karen Bro 

 

 

mailto:Karen.bro@ps.rm.dk
mailto:pia.kjeldal@ps.rm.dk
http://www.sau.rm.dk/
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Privat:  

Regional: 

 

Region Midtjylland 

 

 

Institutionstype/  

foranstaltning 

a) Antal børn/unge /voksne 

b) Aldersgruppe  

c) Antal stuer / afdelinger 

d) Åbningstid 

Botilbud for voksne mennesker med autisme og mental retardering. Døgntilbud. Stedet har 

interne beskæftigelsestilbud.  

a) 24 voksne 

b) 18 + (pt er fordelingen 18-65 år) 

c) Ét hus beliggende i Hedensted med 18 borgere, opdelt i fire afdelinger, og ét hus i Horsens 

med seks borgere  

d) Døgnåbent 

Institutionens formål  

jf. lovgrundlag. 

I Specialområde Autisme er vi 400 medarbejdere fordelt på 25 afdelinger i byerne; Hinnerup, 

Randers, Viborg, Skals, Thorning, Horsens, Hedensted, Tørring og Gødvad. Specialområde 

Autisme er en del af Region Midtjylland. Vi yder støtte til knap 300 borgere i vores tilbud, og 

derudover yder vores konsulentafdeling, Autismefokus, også rådgivning og støtte til en lang 

række borgere med autisme. 

Vores afdelinger er inddelt i fire søjler; botilbud, bostøttetilbud, autisme+tilbud og 

beskæftigelses- og uddannelsestilbud. Specialområdets sekretariat og konsulentafdelingen, 

Autismefokus, fungerer som tværgående enheder.  

Vores kerneopgave 

I Specialområde Autisme har vi defineret en overordnet, fælles kerneopgave for alle 

specialområdets afdelinger, der er central for den måde, vi tænker vores arbejde på. 
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Kerneopgaven er defineret som:  

”Vi tilbyder og videreudvikler de mest optimale rammer for trivsel, udvikling og forandring til 

voksne med autisme.” 

De tre nøgleord; trivsel, udvikling og forandring betyder i praksis: 

Trivsel: I samarbejde og dialog med borgeren, finder vi frem til og er nysgerrige på, hvad der 

skal til for at vedkommende oplever god trivsel. Vi samarbejder med borgeren om at opnå og 

vedligeholde god trivsel. 

 

Udvikling: Vi tager afsæt i borgerens ønsker og drømme om fremtiden, ligesom vi tager 

udgangspunkt i den handleplan, som borgeren har lavet i samarbejde med kommunens 

sagsbehandler og jobkonsulent. 

Forandring: I nogle tilfælde vil det være borgeren, der har ønske om en forandring, der ønskes 

støtte til at gennemføre. I andre tilfælde kan der være tale om en adfærd, hvor en forandring er 

påkrævet af det omgivende samfund.  

Karakteristik af 

brugergruppen: 

Beskrivelse af den / de aktuelle 

børne- / bruger/borgergruppe. 

Voksne med autisme+  

(+ betyder at mange af de borgere, som bor på Bækketoften har et eller flere tillægshandicap.  

Disse kunne eksempelvis være: Tourette syndrom, skizofreni, epilepsi, ADHD, døvhed o.a). 

Derudover har vores borgere forskellige grader af mental retardering. Udviklingsmæssigt ligger 

de mellem 0-6 år. 

Nogle borgere er selvskadende og udviser udadreagerende adfærd. 

Arbejdsmetoder: 

Kort beskrivelse af praktikstedets 

pædagogiske praksis og 

teoretiske og metodiske grundlag 

Arbejdsmetoder 

Selve diagnosen giver et billede af autismen. Vi undersøger den enkeltes autisme, hvilket 

omfatter en grundig kortlægning af den enkeltes styrker, potentialer, barrierer og motivation 

med henblik på at kunne tilrettelægge den pædagogiske tilgang. Denne kortlægning sker via 



Pædagoguddannelsen   VIA University College  

Side 4 af 37 

 

(Uddybes senere i relation til 

uddannelsesplanens videns- og 

færdighedsmål) 

 

udarbejdelsen af dels forudsætningsanalysen, dels udviklingsprofilen. 

Vi forstår og arbejder ud fra autismen, som en anderledes måde at være i, og opfatte verden 

på. Det skaber grobund for et samarbejde, hvor borgeren øver sig i at blive mest mulig aktør i 

eget liv, og hvor medarbejderens fornemmeste opgave er at tilpasse miljøet hertil.  

Vi efterstræber konstant at udfordre vores forståelse af autisme, ud fra den nyeste viden. Vi har 

en eklektisk tilgang til autisme, idet vores praksis bygger på evidensbaseret viden om autisme, 

best practice og den aktuelt bedste viden. Det betyder, at vi ikke bekender os til én bestemt 

måde eller tilgang til autisme.  

Vi benytter os ikke udelukkende af for eksempel TEACCH (Treatment and Education of Autistic 

and related Communication Handicapped Children) eller KRAP (Kognitiv, Ressourcefokuseret og 

Anerkendende Pædagogik). Vores værktøjskasse er mangfoldig med fokus på at gøre det, der 

virker, og som kvalificerer indsatsen for den enkelte borger.  

Vi er hele tiden undersøgende og nysgerrige på, hvordan vi bedst muligt kan støtte borgeren. I 

dette arbejde benytter vi os af procesmodellen, som alle faste medarbejdere undervises i på 

Autismepilotuddannelsen – en uddannelse, som vi selv udbyder.  

Matchning af en borger til et tilbud hos os 

Med hensyn til matchning af borgeren til en bestemt afdeling hos os, så sker det konkret ved, at 

specialområdets matchningsudvalg undersøger den pågældende borgers funktionsniveau og 

dermed støttebehov. Det giver et billede af, hvilke fysiske rammer og hvilken 

medarbejderstøtte, der skal være til stede og til hvilken takst. Dette matcher vi til en konkret 

afdeling.  

I matchningsudvalget foretrækker vi altid at møde borgeren, såfremt det er muligt forud for 

matchningen af borgeren til en konkret afdeling. Til mødet får matchningsudvalget et indblik i 

dels borgerens personlighed, dels i borgerens ønsker og forventninger, der er vigtige 

parametre, når den rigtige afdeling skal findes.  
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Forudsætningsanalyse 

Vi udarbejder forudsætningsanalyser på de fleste borgere i forbindelse med indflytning eller 

inden for de første tre måneder efter, at de flytter ind hos os. En forudsætningsanalyse er en 

kortlægning af borgerens grundlæggende forudsætninger og livserfaringer, som medarbejderne 

tilrettelægger den pædagogiske praksis ud fra.  

Forudsætningsanalysen udarbejdes som oftest i et samarbejde mellem en konsulent fra 

Autismefokus, og enten en afdeling, eller et team tilknyttet en borger. 

Udviklingsprofil  

Ud over en forudsætningsanalyse udarbejder vi også en udviklingsprof il, hvor borgeren scores 

og vurderes ud fra de samme overskrifter, som man kender fra VUM-modellen. Dette giver os 

et billede af, hvor meget støtte borgeren behøver. VUM er Voksenudredningsmetoden, som 

kommunerne benytter som redskab. Det er vigtigt for os at anvende det samme sprog og de 

samme termer som kommunerne, for at sikre et samstemmende billede af en borger.  

Efter at både forudsætningsanalysen og udviklingsprof ilen er udarbejdet, analyserer 

medarbejderne dem i sammenhæng og opstiller på den baggrund aktuelle mål for den enkelte 

borger.  

Kommunesamarbejde 

Vi lægger vægt på at have en god og konstruktiv dialog med de respektive kommuner. Alt 

pædagogisk arbejde sker i et samarbejde mellem den pågældende borger, dennes kommune og 

os. Det er kommunen og borgeren, der er ansvarlig for at udarbejde en §141 handleplan. Ud fra 

den, tilrettelægger vi vores indsats i et samarbejde med borgeren og kommunen.   

Hvis kommunen eksempelvis ønsker, at borgeren skal bo i egen lejlighed, så opstiller vi 

konkrete mål om eksempelvis indkøb, økonomistyring osv. for, at borgeren kan nå dertil, hvor 

det bliver muligt. Eller hvis kommunen ønsker, at borgeren enten skal i uddannelse eller 

beskæftigelse, så støtter vi borgeren i dette ved for eksempel at stå for madlavningen.  

Vi holder løbende statusmøder med kommunen om borgerens udvikling, og som forberedelse til 
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disse møder, udarbejder vi altid en aktuel udviklingsprofil på borgeren.  

Ansatte  

(pædagogiske faggrupper, andre 

faggrupper) 

Pædagoger, ergoterapeuter samt omsorgsmedhjælpere og vikarer. 

Praktikvejlederens 

kvalifikationer: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pædagogisk grunduddannelse: 

 

PD modul i praktikvejledning: 

 

Diplomuddannelse  

 

Andet/ andre uddannelser: 

 

Andre uddannelser: Autismepiloten, intern uddannelse, der udbydes af Autisme Fokus, som er 

vores egen uddannelsesafdeling i Specialområde Autisme. www.autismepilot.dk  

Navn: 

Karina Buch Andersen, Pædagog (Hedensted) 

Birgitte Libak. Pædagog (Horsens) 

 

x 

 

x 

http://www.autismepilot.dk/
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Tværprofessionelt samarbejde 

in- og eksternt:  

Omfanget af tværprofessionelt samarbejde er varierende fra afdeling til afdeling. Følgende 

instanser er på den ene eller anden måde inddraget: 

Kommunale sagsbehandlere 

Psykiater 

Ergoterapeuter 

Bandagister 

Læger og sygehuse 

Tandlæger 

Psykologer 

Særlige forhold omkring den 

studerendes ansættelse: 

Der skal påregnes skiftende arbejdstider (både dag- og aftenarbejde) samt arbejde hver anden 

weekend. Ligeledes arbejdes der på nogle helligdage, også jul og nytår.  

Der forekommer på nogle afdelinger udadreagerende adfærd blandt borgerne, og ligeledes er 

der borgere, der kan optræde selvskadende.  

Der forekommer på nogle afdelinger ligeledes voldsomt sprogbrug blandt borgerne – hvilket kan 

virke anstødeligt.  

Der kræves i arbejdet en vis portion psykisk robusthed, da vi indimellem møder borgere, som 

kan virke voldsomme i deres adfærd. 

 

Arbejdsforhold 

Forventes den studerende at 

 

Som udgangspunkt, nej. 
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arbejde alene? 

Ved bekræftelse: hvor meget og 

hvordan? 

Dog vil det kunne opleves, at man arbejder alene i sin afdeling, hvis en kollega er ude af huset 

med en borger. Det vil altid kun være i korte perioder, og der vil altid være mulighed for at 

tilkalde hjælp fra andre afdelinger.  

Du vil aldrig være helt alene i huset, da vores sikkerhedsprocedurer siger, at vi skal være 

mindst et personale i hver afdeling. Vi har endvidere alarmsystemer, som understøtter vores 

sikkerhed. 

Øvrige oplysninger Vi forventer af de studerende at: 

De er indstillede på at arbejde ud fra vores pædagogik og være loyale over for de beslutninger, 

der er truffet.  

Derudover skal de være indstillede på at arbejde med mennesker, som kan være 

udadreagerende og selvskadende.  

Besidde en vis portion psykisk robusthed. 

Have respekt for borgerne og deres individuelle handicaps og personligheder.  
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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 pr imære 

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

sekundære specialiseringsområde på samme måde) 

                                                                              Primær:                    Sekundær: 

 Dagtilbudspædagogik                                                                                                                                   

 

 Skole- og fritidspædagogik                                                                                                   

 

 Social- og specialpædagogik                                                                      

  

  

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. 

 

Dog skal det siges at det er i begrænset omfang, at ovennævnte finder sted, og på meget individuelle planer, da vores borgere  

har et relativt lavt udviklingstrin og deres individuelle forudsætninger er meget forskellige.  

 

Uddannelsesplan 1. Praktik (Grundfagligheden) 

  

x 

 

x 

 

 

x 

x 
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På Bækketoften forbeholder vi os retten til IKKE at modtage studerende i 1. praktikperioden, da praktikperioden er for 

kort og det vil give vores borgere mere uro end hvad de magter. 

 

Derfor har vi ikke udfyldt afsnittet som omhandler 1. praktikperiode. 

 

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 studerende? 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 

målsætte, tilrettelægge, 

gennemføre og evaluere 

pædagogisk praksis med 

inddragelse af viden om 
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metoders effekter, effekten af forskellige 

pædagogiske metoder, 

 

evaluerings-, undersøgelses- 

og dokumentationsformer og 

dokumentere og evaluere 

egen deltagelse i 

pædagogisk praksis, 

herunder reflektere over 

kvaliteten i egne 

læreprocesser, og 

 

 

 

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:  

 

Evaluering. Her formuleres 

hvordan den studerendes 

læringsudbytte evalueres ved 

2/3 af praktikperioden  

 

Organisering af 

vejledning: 

a) Hvordan tilrettelægges 

uddannelsesforløbet for den 

enkelte studerende?: 

b) Hvordan og hvornår 

 

 

 

 



Pædagoguddannelsen   VIA University College  

Side 13 af 37 

 

afholdes vejledning? 

c) Hvordan inddrages den 

studerendes portfolio i 

vejledningsprocessen? 

 

Den studerendes 

arbejdsplan: 

 

Organisering af kontakt til 

uddannelsesinstitution 

(herunder en kort beskrivelse 

af hvordan institutionen 

forholder sig, hvis der er 

bekymring / problemer i 

praktikforløbet) 

 

 

 

 

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. 
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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 studerende? 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, 

Vi arbejder med individuelle kommunikationsformer, på den måde 

at vores borgers individuelle kommunikationsformer bliver 

afdækket grundigt og deres behov derved tilgodeses. Dette gøres 

ud fra et kommunikations- og observationsskema, som udfyldes af 

personalet. Der er udarbejdet individuelle forudsætningsanalyser 

på alle borgerne, hvori borgernes kommunikation også indgår.  

Vi arbejder med kommunikationen blandt personalet på vores 

forskellige møder, teammøder, personalemøder, pædagogiske 

møder og via supervision. Men også via vores daglige brug af 

Bosted, hvor megen af vores kommunikation foregår.  

Vi anvender billeder, scripts, pecs, konkreter og Ipads til 

kommunikationen, og den studerende vil modtage god oplæring i 

brugen af disse metoder. Gennem oplæring/indkøring vil der blive 

lagt vægt på, at den studerende ser og oplever, hvordan der 

kommunikeres, og hvordan relationerne udspiller sig mellem 

borger og personale. Tilgangen til borgerne er meget individuel, 

men har afsæt i en fælles pædagogik.  
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Den studerende er deltagende i mange af stedets møder, og der 

bliver forventet af den studerende, at denne deltager i de faglige 

diskussioner, kommer med input til teamet, og holder sig ajour 

med Bosted, samt byder ind på de skriftlige indlæg, som rejses på 

Bosted. 

Udover at de forskellige kommunikationsformer bliver anvendt i 

dagligdagen, vil den studerende modtage undervisning i 

kommunikation, kommunikationsformer, og redskaber i 

vejledningen. Refleksion over brugen af forskellige 

kommunikationsformer, vil blive lært og anvendt af den 

studerende. Ud over dette, vil der blive arbejdet med, at den 

studerende opnår en indsigt og en forståelse for hvilke 

kommunikationsvanskeligheder, vores borgere er ramt af. 

Vi arbejder meget med refleksion i vejledningen, hvor den 

studerende opfordres til at nedskrive forskellige episoder, hvor 

kommunikationen blandt kollegaer er i fokus. Hvad hæfter den 

studerende sig ved, er kommunikationen på nogen måder 

upassende, eller hvad kan gøres bedre? Sådanne spørgsmål bliver 

den studerende sat overfor, for at fremme arbejdet med egen og 

andres kommunikation. 

 

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 er klare retningslinjer for brug af magt, som er beskrevet i 

Serviceloven § 81 og § 82. Disse følges på stedet, og etikken bag 

er baseret på følgende tanker:   

 Handle respektfuldt og i overensstemmelse med borgernes 

behov 

 Kunne opstille præcise og realistiske mål 

 Udarbejde klare metodebeskrivelser 
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 Arbejde systematisk og have øje for detaljen 

 Gøre hverdagen indholdsrig, med forudsigelighed og 

genkendelig 

 Reflektere over egne og kollegers handlinger, blandt andet 

ved hjælp af videosupervision 

 Bruge sin kreativitet og faglige viden til at finde netop den 

grad af støtte eller hjælpemiddel, som giver mening for 

borgeren 

 Være loyal i forhold til pædagogikken og samarbejdsaftaler 

 Samarbejde med de andre miljøer borgeren kommer i, 

således at indsatsen om den enkelte bliver koordineret. 

 Etisk overveje sin handling og tilgang til arbejdet 

 

 

Via vores møder bliver emner som etik og magt taget op. Etiske 

dilemmaer og konkrete episoder bliver behandlet personalet 

imellem, og konkrete episoder bliver desuden bragt på 

supervision.   

Igennem oplæring/indkøring gives den studerende en grundig 

indsigt i, hvordan etikken kommer til udtryk i dagligdagen. Vi 

forsøger at klargøre, hvornår etiske dilemmaer kan opstå, og 

hvornår visse handlinger ligger på kanten til eventuel magt.  

På vejledning undervises der i magt og selvbestemmelsesretten, 

samt det etiske værdigrundlag, gældende for socialpædagogisk 

arbejde. Ligeledes anvendes der også refleksionsøvelser i 

vejledning, hvor den studerende igen skal øve sig i at reflektere 

over egne og andres handlinger. 

Vi arbejder i vejledning meget med refleksion, hvor den 

studerende opfordres til at nedskrive forskellige episoder, hvor 

etik og magt er i fokus. Hvad hæfter den studerende sig ved, er 



Pædagoguddannelsen   VIA University College  

Side 17 af 37 

 

der etiske dilemmaer og magtanvendelser, som den studerende 

kan have svært ved at tackle eller finde upassende, og hvad kan 

gøres bedre? Sådanne spørgsmål bliver den studerende sat 

overfor, for at holde fokus på magt og etik på stedet.  

konflikt- og 

voldsforebyggelse, 

konfliktnedtrapning og 

udadreagerende adfærd, 

vurdere konflikter, forebygge 

og håndtere konflikter samt 

evaluere indgreb i konflikt- og 

voldsepisoder, 

Vores viden om autisme og den enkeltes forudsætninger, samt 

udviklingsniveau gør, at vi kan tilpasse krav og forventninger til 

den enkelte borger, og således minimere vold og konflikt i 

dagligdagen. Vi kan nok aldrig helt fjerne disse elementer fra 

vores arbejde, men vi tilstræber at nedbringe disse episoder mest 

muligt.  

Dagligt laver vi minimum tre risikovurderinger på den enkelte 

borger, så vi derved kan kortlægge og forhåbentlig opfange 

”faresignaler” hos den enkelte.  

Vi har på borgere nedskrevet nødprocedurer, så vi kan handle, 

hvis uheldet er ude. Vi udfylder voldsskemaer og 

magtanvendelsesskemaer, og disse bliver behandlet efterfølgende 

på teammøder. Vi har en nedskrevet voldspolitik på stedet samt 

en psykisk førstehjælpsprocedure for, hvordan vi skal agere, hvis 

vi eller andre udsættes for vold eller anvender magt.  

Vi har desuden nedskrevet risikovurderinger ved buskørsel på hver 

enkelt borger. 

Igennem oplæring/indkøring gives den studerende en grundig 

indsigt i, hvordan vi forsøger at forbygge vold og konflikter i 

dagligdagen.  

Vores møder er stedet hvor disse emner diskuteres på et fagligt 

niveau. Vi opfordrer gerne den studerende til at dele dennes 
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tanker og refleksioner med kollegaerne i forhold til vold og magt. I 

praktikforløbet indgår desuden en vagt (ca. én gang om 

måneden), hvor den studerende og dennes vejleder følges. Der 

kan efterfølgende sparres med vejleder, hvis der måtte være 

spørgsmål fra den studerende i retningen af vold og konflikt 

håndtering.  

Ligeledes anvendes der både undervisning og refleksion i 

vejledningstimerne, for at sætte fokus på vold og magt 

begreberne.  

Vores studerende afholder et møde med vores AMR 

(Arbejdsmiljørepræsentant), hvor volds- og sikkerhedsprocedure 

gennemgås. 

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 

Vores borgere er på mange individuelle niveauer på disse 

områder, derfor kan man ikke tage for givet, at alle vores borgere 

kan følgende opgaver: 

Bevægelse: Motion, gåture, løbebånd, kondi-/cykel, mooncar, 

svømning, ridning, ergoterapeutiske øvelser. 

Musik: Guitar/klaver (én borger), sang, musik fra cd’er. 

Kreativ: Malebøger, perler, suduko.  

Mange aktiviteter bliver bestemt ud fra et fastlagte 

undersøgelsesrum og efter en bestemt struktur, som derefter ofte 

bliver et delmål for borgeren, og som bliver en del af dennes 

individuelle handleplan.  

Den studerende vil ofte blive medinddraget i sådanne delmål, og 
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nogle gange kan det være den studerende, der selv prøver kræfter 

af med en ny opgave sammen med en borger.  

Den studerende vil blive tilbudt sparring og refleksion, både på 

teammøder og i vejledningen af en eksisterende opgave/delmål. 

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. 

Vi er begyndt at inddrage Ipads i nogle borgeres hverdag, da der 

åbnes op for mange nye muligheder, opgaver og aktiviteter. 

Samtidig kan Ipads blive anvendt som et hjælpemiddel, fx til 

strukturering, badeforløb mv. I nogle situationer kan Ipads 

anvendes til kommunikation. 

Individuelle kommunikationsformer fx ”konkreter”, scripts, fotos 

samt boardmakere.  

Den studerende vil modtage grundig indkøring i den enkeltes 

kommunikationsform, tilegne sig viden om de forskellige metoder 

for kommunikation og forskellene imellem.  

Angivelse af relevant 

litteratur:  

Generelt for hele specialområde autisme  

Bøger: 

Attwood (2008): Aspergers Syndrom 

Elven (2010): Problemskabende adfærd ved udviklingsforstyrrelser eller udviklingshæmning  

Fleischer, Rothenborg & Ringkøbing (2014): Ung med autisme - fra barndom til voksenliv 

Frith (2005): Autisme - en gådes afklaring 
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Grandin (2012): Different… Not Less 

Grandin (1993): Jeg er autist 

Hoopmann (2010): Alle katte har Aspergers Syndrom 

 

Peeters (2010): Autisme - Fra teoretisk forståelse til pædagogisk praksis 

Rothenborg & Rothenborg (2011): Vejen videre – når dit barn har autisme 

Artikler: 

Bae (2003): På vej i en anerkendende retning?, Social Kritik, årgang 15, nr. 88, side 60-71 

Fisker (2010): Socialt udviklingspotentiale hos børn med autisme, Psyke & Logos, nr. 31, side 461-

484 

Jensen (2014): Pædagogisk dokumentation i specialområdet, Morgendagens pædagoger, kap. 5.5, 

side 279-294 

Rose (2007): Stereotype og særegne - om forståelser af autisme og positionering af autistiske 

subjekter, Institut for Psykologi, Københavns Universitet (speciale), kan tilgås elektronisk  

Online: 

Søg på ”ask an autistic” på YouTube. Se for eksempel “In my Language” 

 

Supplerende anbefalet litteratur på Bækketoften 

Bøger: 

”Samtalen som værktøj” Af Karen Zimmsen 
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”Jeg er autist”  Af  T. Grandin 

”Jeg vil være en anden” Af K. Jensen  

”Det autistiske spektrum” Af L. Wing 

”Støtte til voksne med autisme” Af Patricia Thorpe 

”Gennemgribende udviklingsforstyrrelse” Af Kate Nordborg Løvstad 

”Autismespektrumforstyrrelse” Af Charlotte Ryhl 

Folder: 

”Etisk Værdigrundlag for socialpædagoger” af Socialpædagogisk landsforbund (SL) 

Artikler: 

”Menneskesynet bag TEACCH-pædagogikken” af Videnscenter for autisme, autismebladet nr. 4, 

1998 

Hjemmesider: 

www.servicestyrelse.dk 

www.autismeforeningen.dk 

www.autismefokus.dk 

http://www.servicestyrelse.dk/
http://www.autismeforeningen.dk/
http://www.autismefokus.dk/
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www.sl.dk 

www.sau.rm.dk 

 

Evaluering. Her formuleres 

hvordan den studerendes 

læringsudbytte evalueres ved 

2/3 af praktikperioden  

Vi har løbende den studerendes kompetencemål som punkt på dagsordenen i vejledningstimerne. 

Dermed kan der holdes fokus på og tages udgangspunkt i, hvad der optager den studerende 

igennem praktikken. 

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) Ud fra en skriftlig vejledningsplan, hvor der er påsat aktuelle emner, både fastlagt af vejleder og 

af den studerende. Den studerendes kompetencemål er jævnligt på dagsordenen i 

vejledningstimerne. Gennem refleksionsøvelser, gennemgang af litteratur og oplæg og undervisning 

fra vejleder.  

 

b) To timers vejledning hver 14. dag. Den studerendes portofolioarbejde bliver et vigtigt og centralt 

omdrejningspunkt i vejledningen, og igennem hele praktikforløbet. Det er her den studerende 

indsamler viden, refleksioner, observationer, tanker og andre aspekter som knytter sig til deres 

kompetencemål og deres praksis. Dette vil kunne anvendes på mange måder i samarbejde med 

vejleder.    

 

c) Vi vil opfordre den studerende til at gøre dele af arbejdsportofolioen tilgængelig for vejleder, 

således vejlederen kan tage del i den studerendes læring. 

http://www.sl.dk/
http://www.sau.rm.dk/
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Institutionen som 

praktiksted: 

Er der særlige forventninger 

til den studerendes 

forudsætninger? 

Vi forventer af de studerende at:  

De er indstillede på at arbejde ud fra vores pædagogik og være loyale over for de beslutninger, der 

er truffet.  

Derudover skal de være indstillede på at arbejde med mennesker, som kan være udadreagerende 

og selvskadende.  

De skal have respekt for borgerne og deres individuelle handicaps og personligheder. 

Den studerendes 

arbejdsplan: 

 

Fastsættes af afdelingslederne. Dog indgår den studerende i en fire ugers rulleplan med 32 timer 

om ugen. (Herunder optjening af studiedage på VIA). 

Den studerende indgår i normeringen og udfylder en pædagogstilling i det pågældende team. Den 

studerende indgår på mange måder på lige fod med det uddannede personale. 

Organisering af kontakt til 

uddannelsesinstitution 

(herunder en kort beskrivelse 

af hvordan praktikstedet 

forholder sig, hvis der er 

bekymring / problemer i 

praktikforløbet) 

Vi vil aldrig tøve med at rette henvendelse til uddannelsesstedet, men opstår der problemer af 

nogen art i praktikforløbet, er det i første omgang den studerende og vejleder, der analyserer 

problemerne. Er dette ikke muligt for nogle af parterne at komme dette til livs, inddrages 

afdelingsleder på stedet. Der vil løbende blive rettet kontakt til uddannelsesstedet.   

Er der problemer, vil der efter ca. to måneder blive rettet skriftlig henvendelse til praktiklæreren på 

VIA, hvor problemerne beskrives. Herefter aftales med prakt iklæreren, om der skal holdes ekstra 

møde ift. mål for resten af praktikken. Efterfølgende vil der igennem praktikken være skriftlig 

dokumentation af praktikforløbet. 

Der vil til hver vejledning blive nedskrevet referat, enten af den studerende eller af vejleder. Den 

studerende har ansvar for at udarbejde en dagorden til hver vejledning, samt møde forberedt op til 

vejledning.  

Aftaler mellem parterne foregår skriftligt og fremgår af referatet. Dette gøres for, at vi har styr på 

hvem, der gør hvad i forløbet. Vi mener, at dokumentationen skal være på plads, for at både 
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vejleder og studerende kan føle sig tryg gennem praktikforløbet.  

 

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 studerende? 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, 

Vi er underlagt Serviceloven og de gældende paragraffer inden for 

området: bla. § 81 § 104 og § 108. Derfor er vi omfattet en 

sikkerhed, der skal sikre borgernes trivsel og udvikling. Dermed er 

vi også underlagt reglerne for magtindberetningerne § 124-§129 og 

tavshedspligten ift. Forvaltningslovens § 27, jf. Straffelovens § 152.  

Vores målgruppe er voksne med autisme +, hvilket gør, at vi ikke 

har en direkte opdragende rolle, men det er vigtigt, at vi skaber de 

rammer, de har behov for. Vores mål er derfor at fremme 
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udviklingen hos den enkelte og stile efter nærmeste, personlige 

udviklingszone (NUZO). Dette kommer til udtryk i vores pædagogik, 

som tilgodeser den enkeltes autisme, retardering og eventuelt 

andre handicaps.  

Primært arbejder vi i teams. Det er pædagoger, ergoterapeuter og 

omsorgsmedhjælpere, der varetager borgernes dagligdag. 

Pædagoger og ergoterapeuter varetager arbejdet omkring 

pædagogiske handleplaner, pårørendesamarbejde, pædagogisk 

planlægning og udvikling, mødeaktivitet mv. Omsorgshjælpere står 

primært for indkøb, økonomi, almindelige dagligdagsfunktioner mv.  
 

Pædagogerne og ergoterapeuter optræder i det hele taget som 

borgernes advokat i de tilfælde, hvor borgerne ikke selv magter 

det. 

Afdelingsledere: Har tilsyn med og ansvar for, at det daglige 

pædagogiske arbejde er tilrettelagt og står for dækning af vagter. 

Derudover er der feedback- og MUS-samtaler med de ansatte. 

Ansvaret for afholdelse af P-møder mv. påhviler også 

afdelingslederne. 

Ledelsesgruppen: Hovedansvaret omhandler organisationen 

Specialområdet Autisme. De har kontakten til Regionen og 

Bækketoftens afdelingsledere. De fastsætter de overordnede 

værdier og mål for institutionen.  

De studerende afholder et møde med én af vores afdelingsledere 

om organisationen set i samfundsmæssigt perspektiv. Mødet 

indeholder blandt andet informationer om, hvad der kendetegner en 

regional institution, budget, ledelse og opbygning af organisationen. 

forskellige social- og 

specialpædagogiske tilgange 

foretage en faglig vurdering af 

de metoder, som anvendes på 

Vi arbejder ud fra systematisk pædagogik og planlægger og 

strukturerer som udgangspunkt hverdagen og den daglige 
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og metoder, praktikstedet, pædagogik, frem for at lade sig føre af spontanitet. Som grundregel 

handler det om at skabe struktur og forudsigelighed for den 

enkelte. 

Vi arbejder ud fra Autismepilotuddannelsen, som tager 

udgangspunkt i læringscirklen, der er en metode til at dokumentere 

vores pædagogiske arbejde. Læringscirklen indeholder: Adfærd i 

fokus, dataindsamling, opstilling af hypoteser, udarbejdelse af 

læringsmål, pædagogisk indsats og evaluering. 

www.autismepilot.dk 

Vi modtager supervision fra vores interne konsulentvirksomhed 

”Autismefokus”.  

Vi anvender en del modeller til at kortlægge vores borgeres 

handicaps og forudsætninger. Her kan nævnes: Motivationsanalyse, 

færdighedsvurdering, ABC-analyse og individuel 

forudsætningsoversigt. 

Vi arbejder ud fra skriftlige zig/zag-skemaer til den enkelte borger 

og dennes aktiviteter. Ligeledes arbejder vi med forskellige 

samkøringsskemaer og dagsprogrammer, da vores borgere er 

afhængige af en stram struktur. Som grundregel handler det om at 

skabe struktur og forudsigelighed for den enkelte borger. 

Meget af vores dokumentation hentes ud fra registrering af vores 

arbejde. Vi klarlægger ofte eventuelle problemstillinger ud fra 

registreringer frem for mavefornemmelser og/eller tolkninger. 

Der udarbejdes løbende handleplaner til statusmøder med 

sagsbehandlere i kommunerne. Derudover kan vi anvende video, 

som ofte vil blive brugt til at se på egen praksis, både på teammøde 

og ved supervision. 

http://www.autismepilot.dk/
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Derudover er den del af vores pædagogik også bygget op omkring 

TEEACH metoden. www.autizme.dk/teacch 

Vi arbejder med medbestemmelse/selvforvaltning samt indflydelse 

på eget liv. Vi kortlægger den enkeltes borgers kommunikation, og 

derudover samarbejder vi med de enkelte kommuner om § 141, 

som er den enkelte borgers individuelle handleplan med mål og 

indsatser.  

For at understøtte den studerendes læring inden for dette område, 

vægter vi højt, at den studerende selv får mulighed for at lave ABC-

analyse, et motivationsskema og andre metoder til kortlægning. 

Dette gør vi for at den studerende selv kan få erfaringer med 

redskaberne, som anvendes på stedet. I vejledning gennemgår vi 

teorien bag skemaerne, snakker TEEACH og læser relevant 

litteratur om vores forskellige arbejdsmetoder. Vi finder det vigtigt 

at den studerende selv prøver kræfter med fx udarbejdelse af 

zig/zag-skemaer, for derved at opnå større indsigt og forståelse for 

vores praksis.  

tilgrænsende fagligheder og 

rammerne for 

tværprofessionelt 

samarbejde, 

indgå i tværprofessionelt 

samarbejde om løsningen af 

konkrete opgaver og/eller 

problemstillinger, 

Primært samarbejder vi med kommunernes sagsbehandlere om de 

enkelte borgeres § 141, der fastsætter de fremadrettede mål. Det 

danner rammen for den kontrakt, der er mellem institution og 

kommunen for den enkelte borger. 

Vi har ansat vores egen ergoterapeut, som flere dage om ugen 

arbejder med at give vores borgere den individuelle hjælp, uden 

særlig henvisning fra syghus/læge. 

Det fællesfaglige samarbejde mellem kollegaer og ledelse støtter op 

om det pædagogiske arbejde.  

De tværfaglige samarbejdspartnere medvirker til, at vi får nye 

http://www.autizme.dk/teacch
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inputs i vores daglige pædagogiske arbejde. Det skaber grobund for 

udvikling både hos personalet og vores borgere. 

Eksterne samarbejdspartnere er: Sagsbehandlere, fysioterapeuter, 

læger, psykiater, neurologer, tandlæger, pårørende osv. 
 

For at understøtte den studerendes læring på dette område, lægger 

vi op til at den studerende deltager i tværprofessionelle 

sammenhænge (fx statusmøde med kommunale sagsbehandlere). 

Vi tilbyder den studerende tid sammen med vores ergoterapeut, så 

den del af tværprofessionaliteten belyses i praksis. Derudover kan 

der være andre eksterne samarbejdspartnere, der kan inddrages, 

og som vil blive synlige for den studerende.  

opgave- og ansvarsfordeling 

mellem målgrupperne, 

professionelle, frivillige og 

pårørende, 

redegøre for egen faglighed, 

opgaver og ansvar i et 

mangefacetteret samarbejde, 

Pædagoger og ergoterapeuter varetager arbejdet omkring 

pædagogiske handleplaner, pårørendesamarbejde, pædagogisk 

planlægning og udvikling, samt mødeaktivitet mv. 

Omsorgsmedhjælpere står primært for indkøb, almindelige 

dagligdagsfunktioner mv. Pædagogerne og ergoterapeuterne 

optræder i det hele taget som borgernes advokat i de tilfælde, hvor 

borgerne ikke selv magter det. Nogle borgere har tilknyttede 

værger, både personlig værge og/eller økonomisk værge, og disse 

varetager de opgaver, som er relevante for dem.  

Nogle borgere har megen pårørendekontakt og andre næsten ingen. 

Derfor er det meget individuelt hvor stor kontakt, vi har med de 

pårørende. De fleste af vores pårørende har den familiære rolle, og 

nogle af vores borgere er på hjemmebesøg med mellemrum. 

Nogle borgere har ledsagerordninger, hvor ledsagerne varetager 

forskellige opgaver ud af huset fx svømning, ridning og cafébesøg 
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mv.  

For at understøtte den studerendes læring på dette område, indgår 

den studerende på lige fod med faguddannede personaler på 

stedet. Dette betyder, at den studerende er med til møder, 

temadage, kursusdage og andet relevant, og dermed forventes der 

også et vist ansvar, som er pålagt den studerende. Dette betyder 

selvfølgelig ikke, at den studerende skal varetage alle pædagogiske 

opgaver selvstændigt, men denne kan forvente sparring fra det 

uddannede personale.  

forandringsprocesser og 

innovation, 

deltage i udviklingen af den 

pædagogiske praksis gennem 

innovative og 

eksperimenterende tiltag, 

Igennem borgernes handleplaner hvori der opsættes mål, delmål og 

indsatsområder, bliver der skabt basis for udvikling og nye tiltag.  

Den studerende vil få mulighed for at planlægge, udføre og 

evaluere pædagogiske indsatsområder, samt medbringe fx  

pædagogiske problemstillinger, der kan behandles på supervision. 

Ligeledes vil en stor del af vejledningen blive anvendt til at 

gennemgå udvikling, forandringsprocesser og innovation blandt 

vores borgere og vores pædagogiske arbejde.  

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 

Mål, delmål og indsatsområder dokumenteres og evalueres ud fra 

læringscirklen på vores møder og igennem vores supervision. Her 

opstår nye ideer, nye mål og nye metoder, som integreres i vores 

praksis.  

Den studerende deltager i disse møder og supervisioner, og her er 

god mulighed for faglig sparring og refleksion. Sammen med 

vejlederen vil den studerende blive lært at anvende de redskaber og 

analysemodeller, som vi anvender til at tænke innovativt og 

udvikling. Ligeledes vil vi i vejledning eventuelt inddrage 

evalueringsværktøjer, som den studerende er bekendt med. Et 
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eksempel kan være ”SMITTE”-modellen. 

førstehjælp. udføre grundlæggende 

førstehjælp. 

 

 

Angivelse af relevant 

litteratur:  

Generelt for hele Specialområde Autisme  

Bøger: 

Attwood (2008): Aspergers Syndrom 

Elven (2010): Problemskabende adfærd ved udviklingsforstyrrelser eller udviklingshæmning  

Fleischer, Rothenborg & Ringkøbing (2014): Ung med autisme - fra barndom til voksenliv 

Frith (2005): Autisme - en gådes afklaring 

Grandin (2012): Different… Not Less 

Grandin (1993): Jeg er autist 

Hoopmann (2010): Alle katte har Aspergers Syndrom 

 

Peeters (2010): Autisme - Fra teoretisk forståelse til pædagogisk praksis 

Rothenborg & Rothenborg (2011): Vejen videre – når dit barn har autisme 

Artikler: 

Bae (2003): På vej i en anerkendende retning?, Social Kritik, årgang 15, nr. 88, side 60-71 

Fisker (2010): Socialt udviklingspotentiale hos børn med autisme, Psyke & Logos, nr. 31, side 461-
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484 

Jensen (2014): Pædagogisk dokumentation i specialområdet , Morgendagens pædagoger, kap. 5.5, 

side 279-294 

Rose (2007): Stereotype og særegne - om forståelser af autisme og positionering af autistiske 

subjekter, Institut for Psykologi, Københavns Universitet (speciale), kan tilgås elektronisk  

Online: 

Søg på ”ask an autistic” på YouTube. Se for eksempel “In my Language” 

 

Supplerende anbefalet litteratur på Bækketoften 

Bøger: 

”Samtalen som værktøj” Af Karen Zimmsen. 

”Jeg er autist”  Af  T. Grandin 

”Jeg vil være en anden” Af K. Jensen  

”Det autistiske spektrum” Af  L. Wing 

”Støtte til voksne med autisme” Af Patricia Thorpe 

”Gennemgribende udviklingsforstyrrelse” Af Kate Nordborg Løvstad 

”Autismespektrumforstyrrelse” Af Charlotte Ryhl 

Folder: 
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”Etisk Værdigrundlag for socialpædagoger” af Socialpædagogisk landsforbund (SL) 

Artikler: 

”Menneskesynet bag TEACCH-pædagogikken” af  Videnscenter for autisme, autismebladet nr. 4, 

1998 

Hjemmesider: 

www.servicestyrelse.dk 

www.autismeforeningen.dk 

www.autismefokus.dk 

www.sl.dk 

www.sau.rm.dk 

 

Evaluering. Her formuleres 

hvordan den studerendes 

læringsudbytte evalueres 

ved 2/3 af praktikperioden  

Som punkt på dagsordenen har vi løbende den sturendes kompetencemål oppe at vende i 

vejledningstimerne. Dermed kan vi holde fokus på og tage udgangspunkt i, hvad der optager den 

studerende igennem praktikken. 

 

http://www.servicestyrelse.dk/
http://www.autismeforeningen.dk/
http://www.autismefokus.dk/
http://www.sl.dk/
http://www.sau.rm.dk/
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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) Ud fra en skriftlig vejledningsplan, hvor der er påsat aktuelle emner, som både er fastlagt af 

vejleder og af den studerende. Den studerendes kompetencemål er jævnligt på dagsordenen i 

vejledningstimerne gennem refleksionsøvelser, gennemgang af litteratur og oplæg og undervisning 

fra vejleder.  

 

b) To timers vejledning hver 14. dag. Den studerendes portofolioarbejde bliver et vigtigt og centralt 

omdrejningspunkt i vejledningen og igennem hele praktikforløbet. Der er her den studerende 

indsamler viden, refleksioner, observationer, tanker og andre aspekter, som knytter sig til deres 

kompetencemål og deres praksis. Dette vil kunne anvendes på mange måder i samarbejde med 

vejleder.    

 

c) Vi vil opfordre den studerende til at gøre dele af arbejdsportofolioen tilgængelig for vejleder, for 

derved at kunne tage del i den studerendes læring. 

Institutionen som 

praktiksted: 

Er der særlige forventninger 

til den studerendes 

forudsætninger? 

Vi forventer af de studerende at:  

De er indstillede på at arbejde ud fra vores pædagogik og være loyale over for de beslutninger, der er 

truffet.  

Derudover skal de være indstillede på at arbejde med mennesker, som kan være udadreagerende og 

selvskadende.  

De skal have respekt for borgerne og deres individuelle handicaps og personligheder. 

Den studerendes Fastsættes af afdelingslederne. Men den studerende indgår i en fire ugers rulleplan med 32 timer om 
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arbejdsplan: 

 

ugen. (Herunder optjening til studiedage på VIA). 

Den studerende indgår i normeringen og udfylder en pædagogstilling i det pågældende team. Den 

studerende indgår på mange måder på lige fod med det uddannede personale. 

Organisering af kontakt 

til uddannelsesinstitution 

(herunder en kort 

beskrivelse af hvordan 

praktikstedet forholder sig, 

hvis der er bekymring / 

problemer i praktikforløbet) 

Vi vil aldrig tøve med at rette henvendelse til uddannelsesstedet, men opstår der problemer af nogen 

art under praktikken, er det i første omgang den studerende og vejleder, der analyserer 

problemerne. Er dette ikke muligt for nogen af parterne at komme dette til livs, inddrages 

afdelingslederen på stedet. Der vil løbende blive rettet kontakt til uddannelsesstedet.   

Er der problemer, vil der efter ca. to måneder blive rettet skriftlig henvendelse til praktiklæreren på 

VIA, hvor problemerne beskrives. Herefter aftales med praktiklæreren, om der skal holdes ekstra 

møde i forhold til mål for resten af praktikken. Efterfølgende vil der igennem praktikken være skriftlig 

dokumentation af praktikforløbet. 

Der vil til hver vejledning blive nedskrevet referat, enten af den studerende eller af vejleder. Den 

studerende har ansvar for at udarbejde en dagorden til hver vejledning, samt møde forberedt op til 

vejledning.  

Aftaler mellem parterne foregår skriftligt og fremgår af referatet. Dette gøres for at vi har styr på 

hvem, der gør hvad i forløbet. Vi mener at dokumentationen skal være på plads, både for at vejleder 

og studerende kan føle sig tryg igennem praktikken.  

 

 

Uddannelsesplan 4. praktik - Bachelorprojektet  

Område: Bachelorprojektet, herunder 4. praktikperiode. 

Bachelorprojektet udspringer af den studerendes specialiseringsområde. Bachelorprojektet og den tilhørende bachelorpraktik tager 
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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, 

empiriske undersøgelsesmetoder samt deres vurdere og begrunde valget af metoder til indsamling af empiri og 
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muligheder og begrænsninger og 

opgaveskrivning og faglig formidling. formidle analyse- og undersøgelsesresultater mundtligt og skriftligt. 

Institutionens udviklings- og innovationsfelter: 

 

De vil møde den nyeste viden inden for autismespektret, samt få mulighed for at opleve den viden i praksis. De vil se en kobling 

mellem teori og praksis, hvor vi på stedet arbejder ud fra vores handicapforståelse og autismetilgang.  

De studerende vil møde forskellige former for kommunikationsredskaber og få oplevelsen af, hvordan de anvendes af den enkelte.  

De studerende kan få indblik i vores analysearbejde, dokumentationsarbejde samt indsatsmål for borgene.  

 

Institutionens rammer for empiriindsamling: 

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

Dette vil der skulle indhentes samtykke på, hos vores borgere eller ved deres pårørende.  

Der vil være mulighed for at interviewe personalet.  

Der indhentes tilladelse fra gang til gang fra de implicerede. 

 

Kontaktperson for den studerende 
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Stedets praktikvejledere.  

 


