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PRAKTIKBESKRIVELSE 

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

Gældende fra  1. a ugust 2014 

Bes krivelse af praktikstedet: 

Institutionens navn: 

Adresse: 

Postnr. og By : 

Tlf.nr.: 

 

 

Institutionens E-mail: 

Hjemmeside adr.: 

Institutionsleder: 

 

Kontaktperson for p raktik i 

pædagoguddannelsen: 

 

 

 

Specialområde Autisme afdelingerne: Hinne rup Beskæftigelse & Uddannelse, Kol legiet, Ådalen, 

Engstien og Seniorhuset. 

Stadion Allé 1-5 

8382 Hinnerup 

Hinnerup Beskæftigelse & Uddannelse: 7847 6350 / 2381 8819 

Kollegiet: 7847 6330 

Ådalen, Engstien og Seniorhuset: 7847 6345 

Annette.nielsen1@ps.rm.dk 

www.sau.rm.dk 

Hinnerup Beskæftigelse & Uddannelse: Mary Ann Brix, Kollegiet: Lene Sørensen, Ådalen, 

Engstien og Seniorhuset: Anny Aarup 

Praktikkoordinator: Annette Grauengård Nielsen 

Praktikvejledere:    HBU: Anne Juul Markussen, 

                            Ko lle giet: P ia Jørgensen, 
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Regional: 

                            Ådalen, Engstien og Seniorhuset: Marie Aagaard Olesen 

Region Midtjylland 

Institutionsty pe/  

foranstaltning 

a) Antal børn/unge 

/voksne 

b) Aldersgruppe 

c) Antal stuer / 

afdelinger 

d) Åbningstid 

a) 45 voksne med autisme 

b) 18-65 å r 

c) Hinnerup Beskæftigelse & Uddannelse er delt op på to  forskellige matrikler. Værk stedet hv or 

der arbejder ca. 30 borgere i be skyttet beskæftigelse, og Butikken hvor der er ca. 15 unge 

borgere, som e r i afklaring og beskæftigelse. 

Boafdelingerne består af: 

Kollegiet (17 borgere) 

Engstien (8 bo rgere), Ådalen (9 borgere) og Seniorhuset (4 borgere). 

d) Boafdelingerne har døgnåbent 

Hinnerup Beskæftigelse & Uddannelse har åbent mandag ti l fredag kl. 8.30-14.30 og hver 

anden onsdag til  kl . 15.30. 

Institutionens formål 

jf. lovgrundlag. 

Spe cialområde Autisme: 

I Specialområde Autisme er vi 400 medarbejdere fordelt på 26 afde linger i byerne; Hinnerup, 

Randers, Viborg, Skals, Thorning, Ho rsens, Hedensted, Tørring og Gødvad. Specialområde 

Autisme er e n 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. 
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Vores afdelinger er inddelt i fi re søjler; botilbud, bostøttetilbud, autisme+ti lbud og 

beskæftigelses- og uddannelsestilbud. Specialområdets sekretariat og  konsulentafdelingen, 

Autismefokus, fungerer som tværgående enheder. 

Vores ke rneopgave  

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

spe cialområdets afdelinger, de r er central for den måde, vi tænker vores arbejde på . 

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 p raksis: 

Trivsel 

I samarbejde og dialog med borgeren, finder vi frem til og er nysgerrige på, hv ad der skal til 

fo r at vedkommende oplever god triv sel. Vi samarbejder med borgeren om a t opnå og 

vedligeholde god trivsel. 

Udvikling 

Vi tager afsæt i  borgerens ønsker og drømme om fremtiden, ligesom v i tager udgangspunkt i 

den handleplan borgeren har lavet i samarbejde med kommunens sagsbehandler og 

jobkonsulent. 

Forandring 

I nogle til fælde vil det være borgeren, de r har ønske om en f orandring, der ønskes støtte til at 

gennemføre. I andre tilfælde kan der være ta le om en adfærd, hvor en forandring er påkrævet 

af det  omgivende samfund. 
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Hinnerup Be skæftigelse & Udda nnelse: 

Hinnerup Beskæftigelse & Uddannelse har to fokusområder: 

§ 103 og 104: 

Her er der fokus på aktivitets- og beskæftigelsestilbud. Her tilbydes beskæftigelse på vores 

værksteder, hv or bo rgeren k an arbejde med læder, tekstil, træ, metal, montage, eller borgeren 

kan arbejde med servicerelaterede opgaver såsom havearbejde, køkken, re ngøring etc. 

Lige ledes er der fokus på sundhedsrelaterede aktiviteter og mulighederne fo r at indgå i  

fællesskaber. 

§ 32: 

Her er der fokus på a fklaring, hv or borgerens færdigheder vurderes indenfor sociale, personlige 

og fag lige kompetencer. Med pædagogisk, psykologisk og  autismefaglig viden vurderes det, 

hvor borgeren har udviklingspotentiale, og hvor der må sættes ind med kompenserende støtte. 

Alt sammen med henblik på, at borgeren bliver så selvhjulpen som muligt og inkluderet i 

uddannelse eller arbejdsmarkedet udenfor Hinnerup Beskæftigelse & Uddannelse. 

Lige ledes tilbyder vi STU (Særligt T ilrettelagt Uddannelse), de r udarbejdes med udgangspunkt i 

den enkelte elev. 

I fo rbindelse med indskrivning i Hinnerup Beskæftigelse & Uddannelse udarbejdes der en 

individuel udviklingsprofil fo r borgeren. Udviklingsprofilen følger arbejdsevnemetoden, og 

temaerne er inspire ret a f ressourceprofilen. Udviklingsprofilen giver et nuanceret b illede af 

borgerens funktionsniveau og er dermed også en ind ikationer på det overordnede stø ttebehov. 

Udviklingsprofilen opdateres kontinuerligt i fo rbindelse med sta tus, hvilket sikrer fokus på 

effekten a f ti lbuddets indsats. 

Den daglige pædagogiske indsats ha r fokus på samarbejdet med borgeren omk ring de 

individuelt opstillede må l og delmål. Alle de mål, som opsti lles, relaterer sig til kommunens 

bestilling, og tager udgangspunkt i  den enkelte borgers forudsætninger, motivation og 
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ressourcer. Det evalueres løbende i hvi lken grad, de enkelte mål og delmål opnås for a t opnå 

viden om, hvorvidt der er behov fo r justering af indsats eller mål. 

Afdelingerne: 

Kol legiet 

Åda len, Engstien og Seniorhuset 

Kollegiet begyndte som de t fø rste bo- og  arbejdstilbud ti l unge med autisme i Danmark i 1982. 

Kollegiet og afdelingerne Ådalen, Engstien og Seniorhuset er helhedsorienterede ti lbud, og 

indsatsen er individuelt ti lrettelagt efter den enkelte borgers forudsætninger. Der ydes stø tte ti l 

borgeren, hvor formålet er at øge borgerens selvstændighed og fleksibilitet. Vi a rbejder derfor 

løbende med at udvikle forskellige støttesystemer og strategier, som dels matcher den enkelte 

borgers fo rudsætninger, og dels e r med ti l a t forh indre, a t bo rgerne b liver personafhængige. 

Der udarbejdes § 141 handleplan for den enkelte borger. Den udarbejdes enten i e t direkte 

samarbejde med borgeren eller i et samspil med vedkommende og altid med udgangspunkt i den 

enkelte borgers forudsætninger. 

På Kollegiet og Ådalen, Engstien og Seniorhuset arbejdes der efter en pædagogik, som dels tager 

udgangspunkt i den enkelte borgers ressourcer og v anskeligheder. Dels hvor borgeren har en reel 

oplevelse af at bo i eget hjem, og hvor begreber som medindflydelse og medinddragelse er en 

naturlig del af hverdagen i det omfang, som det giver mening for den enkelte borger. 

 
Grundholdningen på Kollegiet, Ådalen, Engstien og Seniorhuset er, at alle mennesker er un ikke. Ingen 

handling eller adfærd opfattes a lene som en handling eller adfærd, men  derimod som udtryk for den 
måd e, borgeren opfatter og forstår sin omverden på. 

Karak teristik af 

bruge rgruppen: 

Al le borgere, der er indskrevet i  Spe cialområde Autisme, e r diagnosticeret med ASF. Derudover 

er der borgere med forskellige til lægsdiagnoser som ADHD, OCD, NLD, bipolar lidelse, angst, 
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Beskrivelse af den / de aktuelle 

børne- / bruger/borgergruppe. 

selv skadende adfærd etc. Mange af borgerne ha r ligeledes en udviklingshæmning med et 

kognitivt niveau i den la ve ende af normalen. 

Arbejdsmetoder: 

Kort beskrivelse af praktikstedets 

pædagogiske praksis og 

te oretiske og metodiske grundlag 

(Uddybes senere i relation til 

uddannelsesplanens videns- og 

færdighedsmål) 

 

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

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

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

udarbejdelsen af dels forudsætningsanalysen, dels udviklingsprofilen. 

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

på. De t sk aber g robund for et samarbejde, hvor borgeren øver sig i at blive mest mulig aktør i  

eget l iv, og hvor medarbejderens fornemmeste opgave er at ti lpa sse miljøet hertil . 

Vi efterstræber konstant a t ud fordre vores forståelse af autisme ud fra  den nyeste viden. Vi har 

en eklektisk tilgang til autisme , idet v ores p raksis bygger på evidensbaseret viden om autisme, 

best pra ctice  og den aktuelt bedste viden. Det betyder, a t vi  ikk e bekender o s til é n bestemt 

måde el ler tilgang til autisme. 

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

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

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

virker, og som kvalificerer indsatsen fo r den enkelte bo rger. 

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

dette arbejde benytter vi  os a f pro cesmodellen, som alle faste medarbejdere undervises i på 

Autismepilotuddannelsen – en uddannelse, som v i selv udbyder. 

Matchning af en borger til et tilbud hos os 

I fo rhold ti l matchning  af borgeren til  en be stemt afdeling hos os, så  sker det konkret ved, at 

spe cialområdets matchningsudvalg se r på den pågældende borgers funktionsniveau og dermed 

støttebehov. Det giver e t bi llede af, hvi lke fysiske rammer og hvilken medarbejderstøtte, der 

ska l være til stede og til hvilken ta kst. Dette matcher v i til en  konkret afdeling. 
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I matchn ingsudvalget foretrækker vi altid  at møde borgeren, såfremt de t er muligt forud  for 

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

dels borgerens personlighed, dels i borgerens ønsker og forventninger, de r er vigtige 

parametre, når den rigtige a fdeling skal findes. 

Forudsætn ingsanalyse  

Vi uda rbejder forudsætn ingsanalyser på de fleste borgere i fo rbindelse med indflytning eller 

indenfor de første tre måneder efter, at de f lytte r ind hos os. En fo rudsætningsanalyse e r en 

kortlægning af borgerens grundlæggende forudsætninger og liv serfaringer, som medarbejderne 

tilrettelægger den pædagogiske praksis ud fra . 

Forudsætn ingsanalysen udarbejdes som o ftest i et samarbejde mellem en konsulent fra 

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

Udviklingsprofil 

Udover en forudsætningsanalyse udarbejder v i også en udviklingsprofil, hvor borgeren scores 

og vurderes ud fra de samme overskri fter, som i VUM-model len. Dette g iver os et bil lede af, 

hvor meget støtte borgeren behøver. VUM e r Voksenudredningsmetoden, som kommunerne 

benytter som redskab. Det er vigtigt for o s at benytte os af det samme sprog og termer som 

kommunerne for at sikre et samstemmende billede af en borger. 

Efter a t både forudsætningsanalysen og udviklingsprofilen er udarbejdet, kigger medarbejderne 

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

Kommunesamarbejde 

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

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

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

fra den tilrette lægger vi vores indsats i et samarbejde med borgeren og kommunen.   
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Hvis kommunen for eksempel ønsker, at borgeren skal bo  i e gen le jlighed, så opstil ler v i 

konkrete mål om fx  indkøb, økonomisty ring osv. for, a t borgeren kan nå  de rtil, hvor de t bliver 

muligt. E ller hvis kommunen ønsker, a t bo rgeren enten skal i  uddannelse eller beskæftigelse, så 

støtter vi borgeren i  dette v ed for ek sempel at stå  fo r madlavningen. 

Vi holder løbende statusmøder med kommunen om bo rgerens udvikling og som forberedelse til 

disse møder, udarbejder vi altid e n aktuel udviklingsprofil på  bo rgeren. 

Ansatte 

(pædagogiske faggrupper, andre 

faggrupper) 

Medarbejdergruppen er pædagogisk uddannet og enkelte er brancheuddannede fagfolk. Alle 

medarbejdere bl iver efteruddannet, så de har særlig autismeviden. 

Praktikvejlederens 

kva lifikationer: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pædagogisk grunduddannelse: 

 

PD modul i praktikvejledning: 

 

Diplomuddannelse 

 

Andet/ andre uddannelser: 

Efteruddannelse i autisme  (Autismepilot). 

Navne: 

Anne Juul Markussen er praktikvejleder for studerende i Hinnerup Beskæftigelse & Uddannelse 

te am 3, Butik ken. 

x 

 

 

x 
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Pia Jø rgensen er praktikvejleder fo r studerende på Kollegiet 

Marie Aagaard Olesen er p raktikvejleder for studerende på Ådalen, Engstien og Seniorhuset. 

Annette Grauengård Nielsen har det overordnede pædagogiske ansvar for de studerende. 

Tværprofessionelt samarbejde 

in- og  eksternt: 

Der er et tæt  samarbejde mellem Hinnerup Be skæftigelse & Uddannelse og boafdelingerne, 

hvor stø rstedelen af borgerne i beskæftigelsen bor. Ligeledes har v i samarbejde med 

kommunens jobcenter, sagsbehandlere og  på rørende. I særlige  tilfælde indkalder vi e kspertise 

fra vores konsulentenhed Autismefokus, som vejleder os på de særlige udfordringer, v i må stå  

i. 

Sæ rlige forhold omkring de n 

studerendes ansættelse: 

Den studerende er ansat e fter arbejdsmarkedets gældende reg ler jf. praktikpjecen. 

Når vi modtager navne på kommende studerende, tager vi kontakt til  dem fo r at afta le tid fo r 

en for-samtale. Samtalen har til formål, a t v i præsenterer os for hinanden, vi p ræsenterer de  

enheder, det er mul igt a t komme i p raktik i  ho s. V i e r også nysgerrige på, hvad den studerende 

har af forventninger til sin  praktik. Til samtalen udleveres en intromappe med re levante papirer, 

og der skal skrives under på personaleformular, indhentelse af stra ffeattest mm. Vi kontakter 

den studerende efterfølgende med konkret navn på praktik enheden og tlf. nr. og  navn på 

vejleder. 

Hvis der er reg istreret forhold på  straffeattesten, tages der en samtale med nærmeste le der 

omk ring det videre forløb. 

Arbejdsforhold 

Forv ente s den studerende at 

arbejde alene? 

Det  forventes at den stude rende indgår i  normeringen. Den stude rende vil i de t daglige opleve 

at skul le tage ansvar for aktiviteter, hv or den studerende e r alene med borgerne. Der v il dog 

altid  være mulighed for at kontakte kolleger. 

Hovedparten af aktiviteterne forgår i  lo kaler, hvor der e r fle re medarbejdere på arbejde. 



Pædagoguddannelsen  VIA University College  

Side 10 a f 28 

 

Ved bekræfte lse: hvor meget og 

hvordan? 

De studerende i boafdelingerne vil have døgnvagter, hv or de arbejder alene om natten og om 

morgenen. Der er dog altid flere på a rbejde i andre afdelinger, som man kan kontakte. 

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

studerende. Planen ska l udarbejdes i overensstemmelse med k ompetencemålene for de relevante praktikperioder med angivelse af 

relevant l itteratur, organisering af praktikvejledning og af kontakt ti l pro fessionshøjskolen. Uddannelsesplanen udarbejdes i 

samarbejde med professionshøjskolen. 

Spe cialiseringsmuligheder: 

Hvilke specialiseringsmuligheder kan praktikstedet ti lbyde? (Sæt X  - Nogle praktikste der, kan ti lbyde flere 

spe cialiseringsmuligheder. V i opfordrer ti l, a t prak tikstedet angiver primær og evt. sekundær specialiseringsmulighed. Den primære 

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

sek undære specialiseringsområde på samme måde) 

                                                                            Primær:                    Sekundær: 

 Dagtilbudspædagogik                                                                                                                                   

 

 Skole- og fritidspædagogik                                                                                                   

 

 Social- og specialpædagogik                                                                     

 

  

 x 
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Val gfagsområder: 

Følgende emneområder er valgfag for de studerende i løbet af uddannelsen. 

Hvilke a f disse emneområder kan ses i det daglige arbejde i insti tutionen? 

                                                      

1) K reative udtryksformer. 

2) Natur og udeliv. 

3) Sundhedsfremme og bevægelse. 

4) Medier og  digital kultur. 

5) Kulturprojekter og ku lturelt iværksætteri. 

6) Social innovation og entreprenørskab. 

7) Kulturmøde og in terkulturalitet. 

 

 

x 

x 

x 

x 

x 
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Uddannelsesplan 2. praktik - Social- og specialpædagogik 

Område 3: Relation og kom munikation – 2. praktikperiode. 

Området retter sig mod pædagogens relationer, professionelle kommunikation og pædagogiske aktiviteter og midler i pædagogisk 

praksis. 

Kom petence mål: Den studerende kan kommunikere  professionelt i re lation til målgruppen og kolleger og kan på den baggrund 

gennemføre pædagogiske aktiviteter på et etisk forsvarl igt 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, he runder 

om den profe ssionelle 

samtale, 

kommunikere professionelt, 

etablere og indgå i  

professionelle relationer ti l 

mennesker i udsatte 

positioner, 

 Autismeviden: kort gennemgang på introdagen og en hel 

dag med de andre studerende. Autismeviden er basalt fo r at 

kunne a rbejde med målgruppen. 

 Forståelse af autismeviden: a rbejde ud fra den 

grundlæggende autismeviden. 

 Daglige pædagogiske a rbejde: helt naturligt bl iver man 

en del a f det daglige pædagogiske arbejde. Det er vigtigt a t få 
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refleksionerne fra dette med sig i logbogen/arbejdsportfolie og 

videre med i vejledningen. 

 Statusmøder: borgerne tilbydes alle e t sådant møde hvert 

år, hvor borgerne giver udtryk for mål, ønsker og drømme Der er 

mulighed for at deltage i sådan e t møde. 

 Uge  samtaler/trivselssamtaler:  borgerne får ud fra  

deres forudsætninger tilbudt samtaler. De r er mulighed for at 

indgå i d isse, hvorefter der reflekteres, og autismeviden sættes i 

relation dertil. 

 Kognitive samtaleteknikker: Det er fo rskelligt, hvordan 

enhederne bruger metoderne, snak med ve jlederen: 

(KRAP/Autismepilot metoder) 

 Borge rnes motivati on: fokus på 

motivationsanalyse, hvad mot iverer den enkelte, som 

udgangspunkt fo r det pædagogiske arbejde. 

professionsetik og 

pædagogiske v ærdier, 

analysere og vurdere etik, 

magt og  ligeværd i sin egen og 

andres t ilgang til  det enkelte 

menneske og  til fællesskaber, 

 Etis ke refleksioner: understø tte den studerendes 

egne etiske refleksioner og menneskesyn gennem d ialog og 

dokumentation i logbog. Forståelse fo r etikkens grundvilkår i de t 

pædagogiske a rbejde, b l.a. omsorgssvigt, magt, at låse sig ind for 

at støtte  og yde omsorg etc. 

 Kerne ydelsen kontra visioner. Di lemmaer som: 

Du skal gø re  rent i lejligheden, borger med usunde vaner, borger 

med manglende motion mv. 
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 Handleplan §141: di lemmaet mellem hvad 

sagsbehandleren/kommunen har af visioner for borgeren, og  hvad 

borgeren selv ønsker/kan. Hvilke pædagogiske overvejelser sk al 

vi have herom? 

Sys temisk tænkning/tilgang: hv ad gennemsyrer denne 

tankegang, og hvordan tænker vi, at  det  afspejles hos o s i  kultur, 

kommunikation mv.? 

konflikt- og 

voldsforebyggelse, 

konfliktnedtrapning og 

udadreagerende adfærd, 

vurdere konflikter, forebygge 

og håndtere konflikter samt 

evaluere indgreb i konflikt- og  

voldsepisoder, 

 Ris ikovurdering: enkelte borgere risikovurderes t re 

gange dagligt, og alle medarbejdere har denne opgave. 

 ”Sm å dråber”: intern registrering i Bosted  af 

verbale trusler og ukvemsord, som alle har ansvar for at få  

nedskrevet i forhold til triv sel og fo rebyggelse. 

 Forebyggende arbejde i forhold til 

konflikter/vold: VTC, magtanvendelser og  overgreb beboere 

imellem drøftes på teammøder med henblik på forebyggelse. Der 

afholdes fælles vejledning vedr. konfliktnedtrapning.  

 

 Stresshåndtering ift. borgerne: der afholdes 

fælles vejledning vedr. bo rgernes stressniveau og  håndtering. 

   

 Registreringer, magtanvendelser: de r afholdes 

fælles vejledninger om magtanvendelser og registrering i  Bosted. 

 Sikkerhedspolitik: der in formeres om VTC.  

Commented [L ouise Ka1]: Mangler der ikke noget tekst t il 

disse oversk rif ter? 
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bevægelsesmæssige, 

musiske, æstetiske og  

kreative processers 

betydning i den 

socialpædagogiske praksis og 

tilrettelægge, gennemføre og 

evaluere pædagogiske 

aktiviteter inden fo r udvalgte 

områder, herunder inddrage 

børn, unge og voksnes 

kreativitet og  perspektiv og 

 Individuel motivationsfremmende aktiviteter: 

gåture, motionsrum, kreative aktiviteter, computerspil , 

mad lavning. 

 Indsatsen med den individuelle motivation og 

tilpa sning af denne.   

 Arbejde med den individuelle motivation og  

tilpa sning af aktivitet. 

 Fælles ture: så vidt muligt ift. må lg ruppen; biograf, 

bowling, bytur etc. 

 HBU: opgaver i beskæftigelsen 

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. 

Støtte syste mer: Det er en præmis, at der arbejdes med 

støttesystemer, visuelle og  med udgangspunkt i de t individuelle. 

Sma rtphone/Ipad med påmindelser/promts – skemaer – struktur 

på tav ler, papir, billeder osv. 

Angivelse af relevant 

litteratur: 

Bøger: 

Attw ood (2008): Aspergers Syndrom 

Elven (2010): Problemskabende adfærd ved udviklingsforstyrrelser eller udviklingshæmning 
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Fleischer, Ro thenborg & 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 ha r autisme 

  

Artikler: 

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

484 

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

side  279-294 

Jensen (2014): Muligheder i mødet . Om ane rkendelse, samsp il og re lationer, Morgendagens 

pædagoger, kap. 1.1, side 23-46 

Rose (2007): Stereotype og særegne - om f orståelser a f autisme  og 

positionering af autistisk e subjekter, Institut for Psykologi, Københavns Universitet (speciale), kan 

tilgå s elektronisk 

Online : 

Søg på ”ask an autistic” på You Tube. Se for eksempel “In my  Language”  
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Eva luering. Her formuleres 

hvordan den studerendes 

læringsudbytte evalueres ved 

2/3 af praktikperioden 

Studerendes lærings udbytte ift. kompetencemålene: Ve jlederen og den studerende 

gennemgår i fællesskab den studerendes kompetencemål ud fra kompetenceprofilen. 

Eva luering af selve praktikforløbet (herunder vejleder indsats): Vi vil gerne have den 

studerendes evaluering af praktikforløbet skriftl igt, inden praktikken stopper. 

Organisering af 

vejledning: 

a) Hvordan tilrettelægges 

uddannelsesforløbet for den 

enkelte studerende?: 

b) Hvordan og  hvornår 

afholdes vejledning? 

c) Hvo rdan inddrages den 

studerendes portfolio i 

vejledningsprocessen? 

a) Uddannelseskoordinator har te ten ift. planlægningen, både ift. indkaldelse til  for-samtale, 

fo rdeling, koordinering af fælles vejledning og overblik i  løbet a f praktikken. Det e r den enkelte 

vejleder i enheden, som har ansvaret for ti lrettelæggelsen af den individuelle vejledning. 

b) Introdag e fter ca. halvanden uge i praktikken, hvor den studerende bl iver introduceret ti l 

arbejdet med dokumentation i vores fælles ”Bosted”, og hvordan vi arbejder efter ”Dansk 

kvalitetsmodel på det sociale område”. Der introduceres til , hvordan vi a rbejder målrettet med 

indsatsmålene i borgerens handleplan.   

Mini-autismepilot hvor den studerende ha r en stud iedag i vores kursusafdeling. Her introduceres 

den studerende ti l teo rier om autisme  og arbejdsmetoder.   

Uddannelsesforum er fælle s vejledning med øvrige studerende, hvor der er f okus på områder, som 

de studerende se lv kan være med til at  def inere. Det kan fx være konflikthåndtering, magt, e tik, 

kommunikation, stø ttesystemer etc. Her har også andre medarbejdere  mulighed for at deltage. Der 

planlægges med ca. to fælles vejledninger. 

Derudover individuel vejledning mellem stude rende og v ejleder. Det afta les mellem studerende og  

vejledet, hvad behovet er for hyppighed og varighed, da behovet kan variere i løbet af praktikken, 

og vi ønsker, a t tilgangen også her er ind ividuel. 

c) Den studerende er ansvarlig for at inddrage/medbringe egne arbejdspunkter t il vejledningen og 

gerne via skriftlige iagttagelser og refleksioner. Det vil  være en fo rdel, at arbejdsportfolio bliver 

inddraget som fast punkt i  den individuelle vejledning.    

Den studerende har ansvaret for dagsorden, referat mm. ift. ve jledning. 
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Institutionen som 

praktiksted: 

Er der særlige forventninger 

til den studerendes 

fo rudsætninger? 

Det  vil besværliggøre din praktik, hv is du ikke har kørekort. 

Arbejdet med må lgruppen kræver en psykisk robusthed. 

Den studerendes 

arbejdsplan: 

 

Da arbejdstider og rammerne er forskellige fra enhed til enhed henstiller vi til, at der tages kontakt 

til enheden for videre spø rgsmål til arbejdsplan og rammer. Timeantallet er i  gennemsnit 32,5 timer 

pr. uge , da  de r spares op til studie dage på seminariet. 

Organisering af kontakt til 

uddannelsesinsti tution 

(herunder en kort beskrivelse 

af hvo rdan praktikstedet 

fo rholder sig, hvis der er 

bekymring / problemer i 

praktikforløbet) 

Er der anledning til  bekymring, tales der først og fremmest med den studerende. Dernæst med 

afdelingslederen. Hvis der er yderligere g rund til bek ymring, tages der kontakt til den stude rendes 

praktikunderviser på VIA. 
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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 

må lgrupperne. 

Kom petence mål: Den studerende ka n gennem udvikling af pædagogisk praksis understøtte de tre målgruppers 

lærings-, udviklings- og omsorgsbehov og perspektiver i s amarbejde 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 

fo r social- og 

spe cialpædagogiske 

indsatser 

agere professionelt inden for 

de givne inst itutionelle, 

organisatoriske og 

ledelsesmæssige rammer, 

 Vi  henviser til og vejleder i materiale omkring §-erne vedrørende 

beskæftigelsen LAB 32 og § 103-104 og boafdelingerne §107, 108. 

Ligeledes Dansk kvalitetsmodel på det sociale område, 

ma gtcirkulære, §141 h andleplaner, værdigrundlag og den 

organisatoriske opbygning. 

 Opnå en forståelse for afdelingens budgetter og økonomiske 

ra mmer. 

 Indgå i drøftelse omkri ng pædagogiske indgreb og de lovmæssige 

ra mmer. 
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 Kun ne beherske ud- og indbetalinger af kostkassen 

fo rskellige social- og 

spe cialpædagogiske 

tilgange og me toder, 

fo re tage en faglig vurdering af 

de metoder, som anvendes på 

praktikstedet, 

 Vi  tilbyder en undervisningsdag omkring procescirklen som et 

re dskab til at dataindsamle samt lave pædagogiske interventioner 

herunder forskellige ti lga nge og metoder.   

 Gennemga ng af forudsæt ningsanalyser og derudfra udarbejdelse af 

støttesystemer. 

tilgrænsende fagligheder og 

rammerne for 

tv ærprofessionelt 

samarbejde, 

indgå i tværprofessionelt 

samarbejde om løsningen a f 

konkrete opgaver og/eller 

problemsti llinger, 

 Indsigt i  sama rbejdet med sagsbehandlere omkring §141 

handleplaner og i  borgerens økonomiske forhold 

 Indsigt i  borgerens l ivskvalitet herunder samarbejde med pårørende, 

læge, speciallæge, fysioterapeut osv. 

 Deltage på et halvårsmøde. 

 Kun ne samarbejde med dagbeskæftigelsen/boenheden omkring det 

da glige pædagogiske arbejde. 

opgave- og ansvarsfordeling 

mellem målgrupperne, 

professionelle, fr ivillige og 

pårørende, 

redegøre for egen faglighed, 

opgaver og ansvar i et 

mangefacetteret samarbejde, 

 Kun ne arbejde med de givende aftaler, der er med borgeren 

(a dministra tionsaftaler, medicinaftaler, samarbejdsaftaler, 

sa marbejdsafta le med forældrene osv.) 

 På rørendesamarbejde. 

 Kun ne tage stilling og handle på ”her og nu henvendelser” fra 

beboere eller pårørende og kunne vurdere, hvordan denne 

videregives eller efterbehandles. 
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fo randringsprocesser og 

innovation, 

deltage i udvik lingen af den 

pædagogiske praksis gennem 

innovative og 

eksperimenterende ti lta g, 

 Det forventes, at den studerende indgå r i daglig sparring hvor evt. 

nye tilgange til pædagogisk praksis drøftes. 

 Vi  tilbyder: Sparring, uddannelsesforum, vejledning, teammøder, 

a fdelingsmøder, hvor der arbejdes med udvikling af den 

pæd agogiske praksis. 

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 

erfa ringsopsamling og 

refleksion over pædagogisk 

praksis og  

 Procescirklen – Se tidligere beskrevet. 

 Den studerende skal kunne arbejde med Bostedsystemet og med de 

fa ci liteter dette har omkring dokumentation, dagbogsnotater, 

delmål, registreringer og evalueringer. 

 Den studerende skal kunne arbejde med §141 handleplaner og 

ti lpasningen af disse mål til det daglige pædagogiske arbejde. 

fø rstehjælp. udføre grundlæggende 

fø rstehjælp.  Undervisning på studiedage 

Angivelse af relevant 

litteratur: 

(B øger: 

Attw ood (2008): Aspergers Syndrom 

Elven (2010): Problemskabende adfærd ved udviklingsforstyrrelser eller udviklingshæmning 

Fleischer, Ro thenborg & 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 Asperger s Syndrom 

 

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

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

  

 

Artikler: 

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

 

Je nsen (2014): Pædagogisk dokumentation i specialområdet, Mo rgendagens pædagoger, kap. 5.5,  side 279-294 

 

Je nsen (2014): Muligheder i  mødet. Om anerkendelse, samspi l og relationer, Mo rgendagens pædagoger, kap. 1.1,  

side 23-46 

 

Rose (2007) : Stereot ype og særegne - om forståelser  af autisme og positionering af autisti ske subjekter, Institut for 

Ps ykologi, Køb enhavns Universitet (speciale), kan tilgås elektronisk 
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Online: 

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

 

 

Eva luering. Her formuleres 

hvordan den studerendes 

læringsudbytte evalueres 

ved 2/3 af praktikperioden 

I løbet af gennemgangen af elevens mål laver eleven og  praktikvejlederen i  samarbejde en 

evaluering over processen. Med i  evalueringen inddrages andre metoder således der kommer flere  

perspektiver på læringsprocessen. 

Eleven kommer med bud på , hvad der har været godt, mindre godt, og hvad der med fordel kan 

udvikles på.   

Organisering af 

vejledning: 

a) Hvordan tilrettelægges 

uddannelsesforløbet for den 

enkelte studerende?: 

b) Hvordan og  hvornår 

afholdes vejledning? 

c) Hvo rdan inddrages den 

studerendes portfolio i 

vejledningsprocessen? 

 

 

a) Uddannelsesforløbet er tilrettelagt med indhold i fællesvejledninger og individuel ugentlige 

vejledninger. Så hurtigt som mulig t de ltager eleven på  en autisme minipilot hvor eleven undervises i  

grundliggende autisme viden. Fællesv ejledninger foregår ca. 3  gange i løbet af praktikperioden. På 

den individuelle vejledning tages der altid udgangspunkt i den studerendes må l. Disse gennemgås 

løbende. Derudover tages der udgangspunkt i fag litteratur som drøftes på vejledningerne. 

 

b) Individuel vejledning afholdes ugentligt på  fastlagte tidspunkter. Det forventes, at den studerende 

sender dagsorden forud hvert møde. Praktikvejlederen foreslår faglitteratur til læsning og 

gennemgang. 
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c) Den stude rendes portfolio gennemgås løbende. Den studerendes læringsprocesser evalueres 

løbende således den stude rende får erfaring i egen evaluering. 

Institutionen som 

praktiksted: 

Er der særlige forventninger 

til den studerendes 

fo rudsætninger? 

 

Det  forventes at den stude rende tilegner sig v iden om autismespektrum forstyrrelser og anstrenger 

sig for a t efte rleve den pædagogik, den enkelte borger har b rug for. 

Den studerende skal udvise ansvarlighed i opgaveudførelserne og  over for borgerne. Er der opgaver, 

den studerende ikke føler sig parat til at varetage, forventes det, at denne kommunikerer det ud. 

Den studerendes 

arbejdsplan: 

 

Hinnerup Beskæftigelse og  uddannelse har en åbningstid mandag-fredag fra kl. 8 .30-14.30. Den 

primære a rbejdstid kommer til at ligge inden for dette tidsrum. I forskudte uger er der ugentlige 

møder hhv. til kl. 16 og  17. 

 

Organisering af kontakt 

til 

uddannelsesinsti tution 

(herunder en kort 

beskrivelse af hvordan 

praktikstedet forholder sig, 

hvis der er bekymring / 

problemer i p raktikforløbet)  

Såfremt de r er bekymringer e ller problemer i praktikperioden tages disse op med den studerende. 

Afhængig af ka rakteren af bekymringerne eller problemerne tages der i  samarbejde med den 

studerende kontakt ti l praktiklærer. 
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Uddannelsesplan 4. praktik - Bachelorprojektet 

Område: Bache lorprojektet, herunder 4. praktikperiode. 

Bachelorprojektet udspringer af den studerendes spe cialiseringsområde. Bachelorprojektet og den tilhørende ba chelorpraktik tager 

udgangspunkt i e n professionsrelevant problemstilling. 

Bachelorprojektets problemformulering danner grundlag for en emp irisk og teoretisk analyse, identifikation af udviklingsmuligheder 

og perspektivering af praksis. 

Kom petence mål: Den studerende kan identificere, undersøge, udvikle og perspektivere pædagogfaglige problemstil linger.  

Vidensmål: Den studerende ha r viden om Færdighedsmål: Den studerende kan 

virkefelter for den pædagogiske profession, identificere, afgrænse og undersøge en relevant professionsfaglig problemsti lling 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, 

fo rmid le etiske og handleorienterede overvejelser, de r kvalif icerer pædagogisk 

samspil, og demonstrere professionsfaglig dømmekraft, 

fø lgende forholds indflydelse på den valgte 

problemsti lling: 

-Ku lturelle og sociale. 

inddrage organisatoriske og samfundsmæssige forhold i pe rspektiveringen af den 

valgte p roblemstilling, 
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-Institutionelle og organisatoriske. 

-Historiske, samfundsmæssige og 

internationale, 

nationale og in ternationale forsknings- og 

udviklingsresultater af relevans for den 

valgte p roblemstilling, 

inddrage viden og forskning i en faglig argumentation, 

empiriske undersøgelsesmetoder samt de res 

muligheder og begrænsninger og 

vurdere og  begrunde valget af metoder ti l indsamling af empiri og  

opgaveskrivning og faglig formidling. fo rmid le analyse- og undersøgelsesresultater mundtl igt og skriftligt. 

Institutionens udviklings- og innovationsfelter: 

(Skemaet tilpasser sig automatisk, nå r det udfyldes) 

 

 

Institutionens rammer for empiriindsamling: 

(He runder tilladelser til f.ek s. fotografering, videooptagelse mv.) 

(Skemaet tilpasser sig automatisk, nå r det udfyldes) 

 

Kontaktperson for de n studerende 
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(Skemaet tilpasser sig automatisk, nå r det udfyldes) 

 

 


