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PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Pensionatet Skanderborg Øst og Bofællesskabet Kilden. 

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

Skema seneste opdateret april 2020 

Beskrivelse af praktikstedet: 

Institutionens navn: 

Adresse: 

Postnr. og By: 

Tlf.nr.: 

Institutionens E-mail: 

Hjemmeside adr.:  

Kontraktholder: 

Daglig leder: 

Kommunal:  

 

Døgntilbud og bofællesskab for borgere med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættese 

Pensionatet Skanderborg Øst og Bofællesskabet Kilden, Bostederne Skanderborg 

Kildevej 14 K 

8660 Skanderborg 

Hovednummer: 87 94 21 40 

bostederne@skanderborg.dk 

http://bostederne.skanderborg.dk/ 

Svend Lindegaard Olsen, Kontraktholder  

Rikke Némec, Daglig Leder 

Bostederne Skanderborg er et kommunalt tilbud til borgere med varig nedsat fysisk og/eller 

psykisk funktionsnedsættelse. Bostederne Skanderborg tilbyder et bredt udvalg af både bo-, 

beskæftigelses- og uddannelsestilbud. På bosiden består Bostederne af otte forskellige bofæl-

lesskaber, to døgntilbud, et støttecenter og to klubber, hvor man kan mødes med andre lige-

sindede. Ca. 160 borgere er boende i vores botilbud eller er tilknyttet vores bostøtte og klub-

ber. På dagsiden består Bostederne Skanderborg af en række forskellige dagtilbud til samme 

borgergruppe – STU, Udehold, 2 dagcenteregrupper og 1 aktivitetscentergruppe. Bostedernes 

dagtilbud fordeler sig på fire forskellige adresser og rummer mere end 150 borgere. 

http://bostederne.skanderborg.dk/
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Institutionstype/  

foranstaltning 

a) Antal børn/unge /voksne 

b) Aldersgruppe  

c) Antal stuer / afdelinger 

d) Åbningstid 

Døgntilbud og bofællesskab for borgere med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættese 

a) Der bor 24 borgere på Pensionatet Skanderborg Øst (i hovedhuset) og 8 borgere i Kil-

den (tilstødende bofællesskab, som lægger lige op af Pensionatet Skanderborg Øst). 

  

b) 18 år< 

 

c) Pensionatet Skanderborg Øst er opdelt i 2 grupper med 12 borgere i hver, som tager 

afsæt i opdelingen af huset. Hver gruppe har hver 2 spisegrupper/stuer, mens der lige-

ledes er flere fælles aktivitetsgrupperum og fællesområder både inde og ude.   

 

d) Pensionatet Skanderborg Øst er en døgninstitution og har derfor aldrig lukket. Der er 

en sovende rådighedsvagt i perioden kl. 23.00-07.00, som står til rådighed for hele or-

ganisationens borgere i dette tidsrum. Her tilbydes der telefonisk rådgivning og/eller 

fysisk hjælp til borgerne på Pensionatet Skanderborg Øst og Kilden.  

 

Institutionens formål  

jf. lovgrundlag. 

Servicelovens § 85. 

Karakteristik af brugergruppen: 

Beskrivelse af den / de aktuelle 

børne- / bruger/borgergruppe. 

Bostederne Skanderborg er et kommunalt tilbud. Der består af både bo- og besæftigelsestil-

bud. På bosiden er der otte forskellige bofællesskaber, to døgntilbud, et støttecenter og to 

klubber, hvor man kan mødes med andre ligesindede. Ca. 160 borgere er boende i vores bos-

tilbud eller er tilknyttet vores bostøtte og klubber. På beskæftigelsessiden er der STU og dag-

tilbud på fire forskellige adresser til mere end 150 borgere. 
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Borgerne på Pensionatet Skanderborg Øst er voksne udviklingshæmmede, der har behov for 

socialpædagogisk støtte efter § 85 i Lov om Socialservice. De har brug for hjælp og tryghed i 

dagligdagen. Borgerne er fysisk selvhjulpne og de klarer derfor selv deres personlige hygiejne, 

eller får verbal støtte/hjælp til at kunne det.  

 

Ud fra en individuel tilrettelagt socialpædagogisk indsats arbejdes der med 1:1 støtte i      

borgernes lejligheder, med sociale kompetencer i fællesarealerne eller på ture ud af huset. 

De fleste borgere på Pensionatet og i Kilden benytter ekstern dagbeskæftigelse i Skanderborg 

eller omkringliggende kommuner. 

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) 

 

Neuropædagogisk forståelsesramme, anerkendende og relationsskabende pædago-

gik. 

Neuropædagogisk forståelsesramme: Bostederne Skanderborg benytter sig af en neuro-

pægogisk forståelsesramme i arbejdet med borgere med varig funktionsnedsættelse. I omeg-

nen af 125 medarbejdere har i 2017-2018 deltaget i neuropædagogisk og neuropsykologisk 

efteruddanelse – enten på Diplom eller AMU niveau. I Bostederne Skanderborg arbejder vi ud 

fra en grundlæggende fælles viden om neuropædagogik i alle pædagogiske overvejelser. Vi 

tager udgangspunkt i den enkelte borgers ressourcer og udfordringer – og tilrettelægger en 

individuel indsats, hvor vi benytter os af forskellige metoder i praksis – tilpasset den enkelte 

borgers funktionsniveau.   

Der arbejdes løbende med screening af vores borgere for at kunne arbejde med deres udvik-

ling/vedligehold/afvikling og sætte realistiske mål. Den studerende vil få indsigt i denne viden 

og herefter få mulighed for at se sammenhæng i teori og den pædagogiske praksis. Hos Bo-

stederne Skanderborg har vi 2 interne konsulenter, som arbejder med udvikling af den neuro-

pædagogiske forståelsesramme gennem bl.a. screening, faglig sparring og intern undervis-

ning. Du vil i din praktik deltage i Bostedernes interne undervisning, som foregår løbende gen-

nem praktikperioden. 

Anerkendende pædagogik er ikke kun en arbejdsmetode, men også et menneskesyn. Et 

menneskesyn, hvis fundament er, at ”den jeg står over for altid gør sit bedste”. Det handler 
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om gensidig respekt og værdighed i relationerne, således at alle oplever at være i et trygt og 

godt samvær. Vi har fokus på den aktive borger gennem en rehabiliterende-tilgang, hvor må-

let er, at borgeren skal kunne mestre eget liv bedst muligt - med de forudsætninger den en-

kelte har. 

Relationsskabende pædagogik betyder, at vi tror på, at den ”gode kontakt” mellem men-

nesker har betydning for vores udviklingspotentiale. Derfor lægger vi stor vægt på, at der ska-

bes god kontakt personale og borgere imellem.   

Vi møder borgerne, der hvor de er. Der arbejdes individuelt med hver borger, med udgangs-

punkt i de mål, der er for den enkelte ift. VUM bestillinger. Vores opgave er at støtte og guide, 

så borgeren føler sig som et selvstændigt og værdsat menneske. Vi arbejder på at give de op-

timale livsbetingelser inden for de givne rammer. Vi vægter at arbejde med og sikre selvbe-

stemmelse, medbestemmelse og borgerinddragelse for den enkelte borger og i de fællesska-

ber borgerne er en del af. 

Bostedernes kerneopgave er defineret som følger: 

..at støtte borgeren i at udvikle livsduelighed, så han eller hun kan leve et aktivt, 

deltagende og meningsfuldt liv   

Ansatte  

(pædagogiske faggrupper, andre 

faggrupper) 

16 uddannede pædagoger, fordelt i 3 forskellige grupper.  

Der arbejdes i teams, hvor 2-3 pædagoger samarbejder i team omkring 1 borger.   

Derudover findes der følgende ansatte: 

 Sygeplejerske 

 Administrative medarbejdere 

 Tekniske medarbejdere 

 Rengøringspersonale 

 Køkkenpersonale 
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Praktikvejlederens kvalifikatio-

ner: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pædagogisk grunduddannelse: 

 

PD modul i praktikvejledning: 

 

 

Diplomuddannelse  

 

Andet/ andre uddannelser: 

 

Navne:  

 Claire Koss Rasmussen, Pensionatet Skanderborg Øst - Gruppe 1 

 Keld Nørgaard, Pensionatet Skanderborg Øst - Gruppe 1 

 Lone Kjær, Pensionatet Skanderborg Øst - Gruppe 2 

 Frank Stjerne, Kilden - Gruppe 3 

 

 

Tværprofessionelt samarbejde in- 

og eksternt:  

Dagbeskæftigelse, sygeplejeske, ernæringsassistenter, teknisk administrativt personale, læ-

ger, psykiater, fysioterapeut, demenskonsulent, hjemmepleje, tandlæger, fodpleje, pædagogi-

ske konsulenter, frivillige besøgsvenner. 

x 

 

x 

x 
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Særlige forhold omkring den stu-

derendes ansættelse: 

Det forventes, at den studerende kan arbejde hver anden weekend og har skiftende arbejdsti-

der, dog med overvægt af aftenvagter. Der arbejdes ligeledes på helligdage, juleaften og nyt-

årsaften, hvor den studerende på lige vilkår med øvrigt personale indgår i fast rul. 

Derudover forventes det, at lønnede studerende indgår i alle botilbuddets opgaver. Ulønnede 

studerende er udenfor normeringen, men får mulighed for at lave selvstændige pædagogiske 

projekter 

Arbejdsforhold 

Forventes den studerende at ar-

bejde alene? 

 

Ved bekræftelse: hvor meget og 

hvordan? 

Den studerende har i opstartsperioden ca. 14 dage med følgevagter med fast pædagogisk    

personale og/eller vejleder. I denne periode introduceres den studerende i aftenvagt i alle 3 

grupper og på morgenvagt fælles i huset. 

 

Den studerende vil som udgangspunkt altid arbejde med anden pædagogisk personale i eget 

team, hvortil der løbende kan sparres og fordeles arbejdsopgaver. I weekender og i tilfælde af 

sygdom, vil den studerende opleve at arbejde alene i gruppen, men altid med kolleager i    

huset.  

 

På hjemmedage vil den studerende være ude af huset med 1 eller 2 borgere på egen hånd. På 

aktivitetsvagter i weekenderne, vil dette ligeledes forekomme. 

I de ulønnede praktikker indgår den studerende ikke i arbejdsplanen, og vil altid arbejde sam-

men med fast personale. Det vil dog være muligt at lave selvstændige forløb og opgaver med 

enkelte borgere. 

Øvrige oplysninger Det forventes, at den studerende har kørekort. 
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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 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  



Pædagoguddannelsen   VIA University College  

Side 8 af 29 

 

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. 

 

OBS på, at det ikke ses i hverdagen – men den studeende har mulighed for at iværksætte indenfor alle områder.  

x 

 x 

 x 

 
X 

X 

X 

X 
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Uddannelsesplan 1. Praktik (Grundfagligheden) 

1. praktik foregår i Bofællesskabet Kilden 

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 stude-

rende kan 

Hvilke muligheder for læring kan etableres gennem den daglige pæ-

dagogiske praksis og praktikvejledningen? 

(fx Hvordan arbejder praktikstedet med dette? hvilke læringsmulig-

heder tilbyder praktikstedet den studerene? Og hvordan understøt-

ter 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 ar-

bejde, 

Vores pædagogiske udgangspunkt er altid med borgerne i centrum. 

Vi arbejder ud fra Servicelovens § 85, hvor vi igangsætter den pro-

ces der udvikler borgerens evne til at få kontrol over og tage ansvar 

for sit eget liv og situation, i forhold til arbejde, familie, venner og 

fritidsliv. Vi hjælper vores borgere til at skabe sit eget liv gennem 

en deltagerorienteret pædagogik og med udgangspunkt i den en-

kelte borgers ressourcer. Ved hjælp af mod og visioner skaber vi et 

udviklende miljø, hvor den enkeltes kompetencer styrkes, og alle er 

en del af et fællesskab, hvor der er høj ansvarlighed og åbenhed. 

Den studerende får indsigt i Bostederne Skanderborg som organisa-

tion: indsigt i organisationsplan, personalepolitik, viden om Boste-

derne Skanderborgs målgruppe på et overordnet niveau og Pensio-

natet og Kildens på et mere specifiks niveau. Derudover en forstå-
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else for hvordan samfundsudviklingen har indvirkning på det pæda-

gogiske arbejde. Vejledning i dette drøftes med daglig leder og 

praktikvejleder. 

målsætning, tilrettelæggelse 

og organisering af pædago-

gisk praksis, herunder om 

pædagogiske metoders ef-

fekter, 

målsætte, tilrettelægge, 

gennemføre og evaluere 

pædagogisk praksis med 

inddragelse af viden om ef-

fekten af forskellige pæda-

gogiske metoder, 

De fleste medarbejdere har gennem et længere kursusforløb        

arbejdet med systemisk tænkning ift. ”Det gode samarbejde”. På 

personalemøder og vejledning øves der i forskellige former for kom-

munikation og spørgeteknikker.  

Relevante artikler og litteratur inddrages i vejledningen. 

Den studerende vil blive introduceret til den pædagogik som anven-

des på Pensionatet og i Kilden (se tidligere beskrevet). Og herefter 

få mulighed for at afprøve den nyerhvervede viden i daglig praksis. 

Den studerende skal kunne planlægge og udføre forskellige aktivite-

ter med borgerne, og forholde sig pædagogisk til disse. Derudover 

forventes det, at den studerende evner at observere andres forløb 

og metoder og spørge ind til dette i et refleksivt perspektiv. 

evaluerings-, undersøgelses- 

og dokumentationsformer og 

dokumentere og evaluere 

egen deltagelse i pædago-

gisk praksis, herunder re-

flektere over kvaliteten i 

egne læreprocesser, og 

Bostederne implementere nyt journalsystem i efteråret 2019 – Cura 

Social. Det er en central del af det pædagogiske arbejde, at arbejde 

med dokumentation. Det forventes, at den studerende kan betjene 

IT på brugerniveau. Journalsystemet bruges til at beskrive konkrete 

episoder, aftaler og observationer omhandelende den enkelte bor-

ger. Der gives introduktion i journalsystem af afdelingens superbru-

ger. 

Det forventes, at den studerende bruger sin portfolio aktivt i vejled-

ningen og til indsamling af egne og andres eksempler på pædago-

gisk arbejde og observationer – og bruger portfolioen i arbejde med 

pædagogiske reflektioner. 
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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. 

I Bostederne Skanderborg arbejdes der kontraktstyret – et af må-

lene i kontrakten er ”Udvikling og understøttelse af en sundhedskul-

tur i organisationen”. Dette betyder, at der rundt i alle afdelinger er 

fokus på og arbejdes med Sundhedskultur. 

I det daglige pædagogiske arbejde ses dette fokus på sundhedskul-

tur bl.a. – i form af KRAM og dobbelt KRAM. 

KRAM – kost, rygning, alkohol og motion 

Dobbelt KRAM – kompetencer, relationer, anerkendelse og mestring 

Det forventes, at den studerende tager aktiv del i de sundhedsfrem-

mende tiltag, som allerede foregår på praktikstedet – og der vil 

også være mulighed for, at den studerende laver aktiviteter, som 

yderligere understøtter det sundhedsfremmende arbejde. 

Angivelse af relevant littera-

tur:  

Handicappsykologi, en grundbog om arbejdet med mennesker med funktionsnedsættelser: Louise 

Bøttcher og Jesper Dammeyer 

Derudover vil relevante artikler og uddrag af nedenstående bøger blive inddraget – i samråd med 

vejlederen: 

Mennesket i Hjernen, en grundbog i neuropædagogik: Kjeld Fredens 

Den følsomme hjerne: Susan Hart 

Problemskabende adfærd ved udviklingsforstyrrelser eller udviklingshæmning: Bo Hejlskov Elvén 

Udviklingshæmning – en grundbog: Kurt Sørensen, Dorte Eifer og Mette Egelund Olsen 
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Politikens tænkepauser – Hjernen: Leif Østergaard 

Pædagogik-pod: Podcast af Hanne Veje og Bo Hejlskov 

Evaluering. Her formuleres 

hvordan den studerendes læ-

ringsudbytte evalueres ved 

2/3 af praktikperioden  

Med udgangspunkt i portfolien vil vejleder og studerende løbende vurdere praktikmålene fra den 

studerende og bruge dette som udgangspunkt for mødet.  

Organisering af vejledning: 

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) Den studerende og vejleder snakker sammen og tilrettelægger forløbet. 

 

b) Der afsættes i gennemsnit ca. 1. time pr. uge til vejledning, den studerende og vejleder 

planlægger selv. Den studerende vil være tilknyttet Bostederne Skanderborgs interne 

undervisning og relevant undervisning på Sølund. Dette vil tælle som vejledning. Det vil 

være muligt at planlægge med vejledning fra andre fastansatte, som har special viden 

indenfor et område fx demens, medicin og autisme m.m. Det forventes, at den stude-

rende laver dagsorden og skriver referat til vejledningstimerne. 

 

c) Den studerendes portfolio vil løbende tages op på vejledningsmøder. 

Institutionen som praktik-

sted: 

 

 

Bostederne Skanderborg er en lærende organisation, som vægter faglig udvikling af personalet 

med henblik på arbejdet med Bostedernes kerneopgave. Vi vægter højt at have studerende og ser 

det som en mulighed for, at vi kan lære og at vi kan lære fra os – alt sammen til gavn for bor-

gerne tilknyttet Bostederne Skanderborg. 

 

Det forventes af den studerende har kørekort. 



Pædagoguddannelsen   VIA University College  

Side 13 af 29 

 

Er der særlige forventninger 

til den studerendes forud-

sætninger? 

Det forventes, at den studerende kan benytte IT på brugerniveau og er fortrolig med daglig doku-

mentation i journalsystem. Intro gives. 

Det forventes, at den studerende, som en del af praktikken arbejder med relevant personlige ud-

viklingsmål og er åben og tydelig omkring dette – sammen med de praktikspecifikke mål. 

Den studerendes arbejds-

plan: 

Den studerende i 1. praktik har gennemsnitlig 30 timer pr. uge.  

Arbejdsplanen følger gældende regler. Der forefindes lokalaftaler på arbejdspladsen. Disse er ikke 

relevante for studerende i ulønnet praktik.  

Arbejdet ligger i tidsrummet ml. 7-22 i hverdage og 12-21 i weekender – som udgangspunkt hver 

2. weekend. 

Organisering af kontakt til 

uddannelsesinstitution 

(herunder en kort beskri-

velse af hvordan institutio-

nen forholder sig, hvis der er 

bekymring / problemer i 

praktikforløbet) 

Hvis der opstår bekymringer/problemer i løbet af praktikken vil vi som udgangspunkt forsøge at 

løse det sammen med dig.Daglig Leder på praktikstedet vil altid blive inddraget. 

Har du som studerende spørgsmål/tvivl om din praktik eller vejleder, er du altid velkommen til at 

kontakte Daglig leder, som også er den praktikansvarlige for institutionen og din praktik. 

Hvis det ikke lykkes at løse bekymringer/problemer på praktikstedet, vil vi tage kontakt til semi-

nariet. Du vil altid blive orienteret herom. 

 

 

Uddannelsesplan 2. praktik - Social- og specialpædagogik 

Den grundlæggende viden, som står beskrevet under 1. praktik gør sig også gældende for 2. praktik. Ovenpå denne 

viden bygges den nedfor beskrevne specialisering. 
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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 un-

derstøtter praktikstedet den studerendes læring indenfor dette?) 

kommunikationsformer og 

relationsdannelse, herunder 

om den professionelle sam-

tale, 

kommunikere professionelt, 

etablere og indgå i professio-

nelle relationer til mennesker i 

udsatte positioner, 

Vi har fokus på en positiv kommunikation, blandt alle som bor og 

arbejder på Pensionatet og i Kilden. Ligeledes vægtes et nært 

samarbejde og god kommunikation med pårørende, dagsbeskæf-

tigelse og sagsbehandlere højt.  

Vi arbejder på at have den bedst mulige kommunikation og sam-

arbejde med borgerne gennem en anerkendende tilgang (se tidli-

geligere beskrevet). Kommunikationen med den enkelte borger 

tager udgangspunkt i en neuropædagogisk forståelsesramme (se 

tidligere beskrevet) og der bruges støtte redskaber, der hvor den 

enkelte har behov herfor. 

Personalegruppen modtager supervision fra ekstern supervisior, 

den studerende deltage på lige fod med de fastansatte. 
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Den studerende vil stå i situationer, hvor klar og tydelig kommu-

nikation er nødvendigt.   

professionsetik og pædagogi-

ske værdier, 

analysere og vurdere etik, 

magt og ligeværd i sin egen og 

andres tilgang til det enkelte 

menneske og til fællesskaber, 

På vejledningsmøder drøftes etik på baggrund af artikler, cases 

og egne oplevelser.  

 

konflikt- og voldsforebyg-

gelse, konfliktnedtrapning og 

udad reagerende adfærd, 

vurdere konflikter, forebygge 

og håndtere konflikter samt 

evaluere indgreb i konflikt- og 

voldsepisoder, 

Den studerende vil få vejledning i konfliknedtrappende pædago-

gik herunder hvordan borgere hjælpes ud af ”fastlåste” situatio-

ner. 

Den studerende vejledes i de konkrete risikovurderinger, der er 

på de enkelte borgere. Herunder også hvordan voldsepisoder re-

gistreres og viderebehandles af AMR gruppen. 

bevægelsesmæssige, musi-

ske, æstetiske og kreative 

processers betydning i den 

socialpædagogiske praksis 

og 

tilrettelægge, gennemføre og 

evaluere pædagogiske aktivi-

teter inden for udvalgte områ-

der, herunder inddrage børn, 

unge og voksnes kreativitet og 

perspektiv og 

Den studerende vil få mulighed for skabe relationer til borgerne 

gennem aktiviteter. Den studerende vil inden opstart tale med 

vejleder om didaktiske overvejelser. 

Der er mulighed for at arbejde med; kreative udtryksformer, na-

tur og udeliv, sundhedsfremme og bevægelse og medier og digi-

tal kultur, kulturprojekter og kulturelt iværksætteri, social inno-

vation og entreprenørskab, kulturmøde og interkulturalitet. 

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. 

Der bruges piktogrammer og dagsrytmetavler for at hjælpe bor-

gerne med at have overblik over eget liv og gøremål. Der anven-

des også IKT-løsninger i form af Ipad og telefoner.  
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Angivelse af relevant littera-

tur:  

Handicappsykologi, en grundbog om arbejdet med mennesker med funktionsnedsættelser: Louise 

Bøttcher og Jesper Dammeyer 

Mennesket i Hjernen, en grundbog i neuropædagogik: Kjeld Fredens 

Problemskabende adfærd ved udviklingsforstyrrelser eller udviklingshæmning: Bo Hejlskov Elvén 

Derudover vil relevante artikler og uddrag af nedenstående bøger blive inddraget – i samråd med 

vejlederen: 

Den følsomme hjerne: Susan Hart 

Udviklingshæmning – en grundbog: Kurt Sørensen, Dorte Eifer og Mette Egelund Olsen 

Almagt og afmagt: Birgit Kirkebæk 

Dansk Pædagogisk udviklingsbeskrivelse: Jørgen Lyhne og Anne-Marie Langhoff 

Politikens tænkepauser – Hjernen: Leif Østergaard 

Pædagogik-pod: Podcast af Hanne Veje og Bo Hejlskov 

Evaluering. Her formuleres 

hvordan den studerendes læ-

ringsudbytte evalueres ved 

2/3 af praktikperioden  

Med udgangspunkt i portfolien forventes det at den studerende og vejlederen/vejlederne løbende 

vurderer kompetencemålene for praktikken. Statusmødet vil tage afsæt i de overvejelser, refleksi-

oner og diskussioner som der løbende er arbejdet med i praksis og på vejledningsmøderne.  

 

Rammen for statusmødet vil tage afsæt i den studerendes faglige og personlige udviklingsproces 

og det fokuserede arbejde med de pågældende mål. Vi forventer, at den studerende kan redegøre 

for de skiftende positioner som praktikforløbet har dannet rammen om, hvordan den studerende 

har bevæget sig fra legitim perifer til aktivt deltagende i det pædagogiske arbejde. 

Organisering af vejledning: Vi er af den overbevisning, at det er et kollektivt ansvar for institutionen og blandt kollegaerne at 

have en studerende i praktik. Dog vil det altid være praktikvejlederne som har det skærpede 



Pædagoguddannelsen   VIA University College  

Side 17 af 29 

 

a) Hvordan tilrettelægges 

uddannelsesforløbet for den 

enkelte studerende?: 

b) Hvordan og hvornår afhol-

des vejledning? 

c) Hvordan inddrages den 

studerendes portfolio i vej-

ledningsprocessen? 

ansvar. Den studerende vil opleve at skulle arbejde på skift af vejlederne og kan derfor forvente, 

at samtlige kollegaer giver respons, faglig sparring og feedback. Dette giver ligeledes et nuanceret 

indblik i, hvordan det pædagogiske arbejdsmiljø er og giver den studerende mulighed for at stå 

fast på egen faglig profil, på baggrund af de forskellige identiteter man får mulighed for at spejle 

sig i. I forlængelse heraf priorriteres det at man har 2 vejledere tilknyttet i praktikperioden. 

a) Den studerende og vejleder snakker sammen og tilrettelægge forløbet. 

 

Vi forventer at den studerende tager initiativ til at udforme en projektplan med oversigt 

over begivenheder, indkald og løbende fokusområder. Dette skaber øvebaner for planlæg-

ning og organisering, imens det løbende tydeliggør processen i arbejdet med kompetence-

målene. I den første lønnet praktik vil vejlederen bistå med hjælp og vejledning omkring 

denne plan for praktikken. 

 

 

b) Der afsættes i gennemsnit ca. 1. time pr. uge til vejledning, den studerende og vejleder 

planlægger selv. Den studerende vil være tilknyttet Bostederne Skanderborgs interne un-

dervisning og relevant undervisning på Sølund. Dette vil tælle som vejledning. Det vil være 

muligt at planlægge med vejledning fra andre fastansatte, som har speciel viden indenfor 

et område fx demens, medicin og autisme m.m. Det forventes, at den studerende laver 

dagsorden og skriver referat til vejledningstimerne 

c) Den studerendes portfolio vil løbende tages op på vejledningsmøder. 

Institutionen som praktik-

sted: 

 

 

Bostederne Skanderborg er en lærende organisation, som vægter faglig udvikling af personalet 

med henblik på arbejdet med Bostedernes kerneopgave. Vi vægter højt at have studerende og ser 

det som en mulighed for, at vi kan lære og at vi kan lære fra os – alt sammen til gavn for bor-

gerne tilknyttet Bostederne Skanderborg. 

 

Det forventes af den studerende har kørekort. 
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Er der særlige forventninger 

til den studerendes forud-

sætninger? 

Det forventes, at den studerende kan benytte IT på brugerniveau og er fortrolig med daglig doku-

mentation i journalsystem. Intro gives. 

Det forventes, at den studerende, som en del af praktikken arbejder med relevant personlige ud-

viklingsmål og er åben og tydelig omkring dette – sammen med de praktikspecifikke mål. 

Den studerendes arbejds-

plan: 

 

Det forventes, at den studerende kan arbejde hver anden weekend og har skiftende arbejdstider, 

dog med overvægt af aftenvagter. Der arbejdes ligeledes på helligdage, juleaften og nytårsaften, 

hvor den studerende på lige vilkår som øvrigt personale indgår i fast rul.  

Den studerende har gennemsnitlig 32,5 timer pr. uge. De 2,5 timer er opsparing til studiedage på 

VIA. Arbejdsplanen følger gældende regler og bliver udleveret min. 4 uger før og det er muligt at 

ønske fridag o.l. Der forefindes lokalaftaler på arbejdspladsen, i det omfang de er relevante for 

den studerende – vil de bliver gennemgået sammen med praktikstedets TR. 

Inden praktikstart forventes det, at den studerende kommer på 2 forbesøg på Pensionatet Skan-

derborg Øst.  

Første besøg planlægges umiddelbart efter praktikfordelingen, hvor den studerende har mulighed 

for at forholde sig til lokalaftaler, arbejdstider og eventuelle særlige ønsker til vagtplanen.  

Kort før selve praktikstarten planlægges det andet forbesøg, hvor den studerende skal møde bor-

gerne og hvis muligt praktikvejlederen. Her forventes det, at den studerende er på besøg i et par 

timer, så borgerne har mulighed for at møde vedkommende inden den officielle opstart.  

Organisering af kontakt til 

uddannelsesinstitution 

(herunder en kort beskri-

velse af hvordan praktikste-

det forholder sig, hvis der er 

Hvis der opstår bekymringer/problemer i løbet af praktikken, vil vi som udgangspunkt forsøge at 

løse det sammen med dig. Daglig leder på praktikstedet vil altid blive inddraget. 

Har du som studerende spørgsmål/tvivl om din praktik eller vejleder? Er du altid velkommen til at 

kontakte Daglig leder, som også er den praktikansvarlige for institutionen og din praktik. 
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bekymring / problemer i 

praktikforløbet) 

Hvis det ikke lykkes at løse bekymringer/problemer på praktikstedet, vil vi tage kontakt til semi-

nariet. Du vil altid blive orienteret herom. 

 

 

 

 

Uddannelsesplan 3. praktik - Social- og specialpædagogik 

Den grundlæggende viden, som står beskrevet under 1. praktik gør sig også gældende for 3. praktik. Ovenpå denne 

viden bygges den nedfor beskrevne specialisering. 

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-, udvik-

lings- 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 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?) 



Pædagoguddannelsen   VIA University College  

Side 20 af 29 

 

Den institutionelle, organi-

satorske og ledelsesmæs-

sige rammer for social- og 

specialpædagogiske indsat-

ser 

agere professionelt inden for 

de givne institutionelle, organi-

satoriske og ledelsesmæssige 

rammer, 

Der gives intro i Bostederne som Organisation (se under 1. prak-

tik) 

Den pædagogiske indsats tilrettelægges i den enkelte borgers 

team, med afsæt i samarbejde med daglig leder og pædagogisk 

personale i den pågældende gruppe. Vi tilrettelægger indsatsen ud 

fra de individuelle indsatsmål og takstbevilling som borgerens 

kommune bestiller. 

 

Den studerende vil i praksis blive tilknyttet én bestemt gruppe, 

hvor han/hun ligeledes vil indgå i kontaktteam omkring 6 borgere. 

Her vil der være mulighed for at bidrage til tilrettelæggelsen af 

den pædagogiske indsats.  

 

Til personale- og vejledningsmøder vil indsatsen og måden hvorpå 

denne tilrettelægges, struktureres og iværksættes, blive drøftet 

med udgangspunkt i aktuel praksis og teoretisk viden. 

forskellige social- og speci-

alpædagogiske tilgange og 

metoder, 

foretage en faglig vurdering af 

de metoder, som anvendes på 

praktikstedet, 

Den studerende vil gennem sin praktik få mulighed for at erhverve 

sig viden og praksiserfaring om den pædagogiske tilgang på Pensi-

onatet og i Kliden.  

Pædagogikken tager afsæt i en neuropædagogisk forståelses-

ramme og bygger på anerkendelse og relationsskabelse. (se tidli-

gere beskrevet) 

Der arbejdes med metoder, som er tilpasset den enkelte borgers 

funktionsniveau. Eks. Dagsplaner, ø-tid, pictugrammer, jeg-støt-

tende samtaler og Low Arousal 

 

 

  

Den studerende deltager i den løbende evaluering af og arbejdet 

med de pædagogiske delmål for den enkelte borger på teammø-

derne. Den studerende deltager evt. i afholdelsen af statusmøde. 

Den studerende deltager aktivt i de faglige drøftelser i det 
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daglige og på team- og fællesmøder. 

 

Den studerende vil få selvstændige opgaver i forhold til at        

forberede og implementere specifikke pædagogiske tiltag for de       

borgere, som den studerende indgår i team omkring. 

tilgrænsende fagligheder og 

rammerne for tværprofessi-

onelt samarbejde, 

indgå i tværprofessionelt sam-

arbejde om løsningen af kon-

krete opgaver og/eller pro-

blemstillinger, 

På Pensionatet og i Kilden arbejdes der tværfagligt mellem de an-

satte faggrupper – pædagoger, sygeplejerske, ernæringsassisten-

ter, teknisk personale.  

Der arbejdes også tværfagligt i samarbejde med eksterne aktøre – 

læger, psykiatere, speciallæger, fodterapeuter, fysioterpeuter, 

sagsbehandlere, frivillige og ekstern supervisior.  

 

Periodisk vil den studerende opleve tværfaglige personalemøder 

eller temadage, hvor supervision fra psykologer eller pædagogiske 

konsulenter kan indgå. 

Den studerende vil ligeledes blive indtroduceret til de øvrige 

botilbud og aktivitetstilbud i Bostederne Skanderborg.  

opgave- og ansvarsforde-

ling mellem målgrupperne, 

professionelle, frivillige og 

pårørende, 

redegøre for egen faglighed, 

opgaver og ansvar i et mange-

facetteret samarbejde, 

Den studerende vil opleve forskellige former for samarbejde med 

pårørende, på trods af borgernes myndighed. Dette fordrer, at den 

studerende tilegner sig viden om lovgivning og skærper sin       

bevidsthed om etiske overvejelser.  

Plads til her og nu vejledning: Den studerende har mulighed for at 

spørge/ komme i dialog med det øvrige personale og derigennem 

få feedback på egne pædagogiske overvejelser. Den studerende er 

selv ansvarlig for at igangsætte pædagogiske diskussioner i dag-

ligdagen – det kan være ved overlap.  
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I vejledningstimerne: Analyser af skriftlige narrative fortællinger. 

Med udgangspunkt i fortællingerne reflekteres og evalueres aktu-

elle problemstillinger. 

forandringsprocesser og in-

novation, 

deltage i udviklingen af den 

pædagogiske praksis gennem 

innovative og eksperimente-

rende tiltag, 

Det forventes, at den studerende deltager aktivt og på lige fod 

med det øvrige personale i dagligdagen med borgerne og på per-

sonalemøderne med kollegaer. Den studerende deltager i kursus 

og temadage sammen med øvrigt personale. 

 

Den studerende har ligeledes et fast punkt på dagsordenen på 

gruppemøderne hver 14. dag og fællesmøderne hver anden     

måned. Her er der mulighed for at påvirke udviklings- og          

forandringsprocesser, diskutere pædagogiske tilgange eller teoreti-

ske afsæt. De komplekse problemstillinger som opstår i praksis,    

kræver undersøgelse, nytænkning og afprøvning af tiltag, så vi 

sikrer borgeren størst mulig grad af selvstændighed. 

didaktiske og pædagogiske 

metoder til udvikling af pæ-

dagogisk praksis, herunder 

dokumentation og evalue-

ring, og 

sætte mål, anvende dokumen-

tations- og evalueringsmeto-

der og udvikle viden gennem 

deltagelse, systematisk erfa-

ringsopsamling og refleksion 

over pædagogisk praksis og 

Ved Bostederne Skanderborg dokumenteres og registreres ved 

brug af Cura Social. Der vil foregå erfaringsopsamling og refleksio-

ner på team- og fællesmøder samt til vejledningerne.  

 

Praksisfortællinger, observationer og refleksioner vil løbende blive 

diskuteret på overlap, personalemøder i teamet, vejledninger og 

fællesmøder for alle pædagogerne og ledelse. 

førstehjælp. udføre grundlæggende første-

hjælp. 
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Angivelse af relevant litte-

ratur:  

Handicappsykologi, en grundbog om arbejdet med mennesker med funktionsnedsættelser: Louise 

Bøttcher og Jesper Dammeyer 

Mennesket i Hjernen, en grundbog i neuropædagogik: Kjeld Fredens 

Problemskabende adfærd ved udviklingsforstyrrelser eller udviklingshæmning: Bo Hejlskov Elvén 

Derudover vil relevante artikler og uddrag af nedenstående bøger blive inddraget – i samråd med 

vejlederen: 

Den følsomme hjerne: Susan Hart 

Udviklingshæmning – en grundbog: Kurt Sørensen, Dorte Eifer og Mette Egelund Olsen 

Almagt og afmagt: Birgit Kirkebæk 

Dansk Pædagogisk udviklingsbeskrivelse: Jørgen Lyhne og Anne-Marie Langhoff 

Politikens tænkepauser – Hjernen: Leif Østergaard 

Pædagogik-pod: Podcast af Hanne Veje og Bo Hejlskov 

Evaluering. Her formuleres 

hvordan den studerendes 

læringsudbytte evalueres 

ved 2/3 af praktikperioden  

Med udgangspunkt i portfolien forventes det at den studerende og vejlederen/vejlederne løbende 

vurderer kompetencemålene for praktikken. Statusmødet vil tage afsæt i de overvejelser, refleksio-

ner og diskussioner som der løbende er arbejdet med i praksis og på vejledningsmøderne.  

 

Rammen for statusmødet vil tage afsæt i den studerendes faglige og personlige udviklingsproces og 

det fokuserede arbejde med de pågældende mål. Vi forventer, at den studerende kan redegøre for 

de skiftende positioner som praktikforløbet har dannet rammen om, hvordan den studerende har 

bevæget sig fra legitim perifer til aktivt deltagende i det pædagogiske arbejde. 
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Organisering af vejledning: 

a) Hvordan tilrettelægges 

uddannelsesforløbet for den 

enkelte studerende?: 

b) Hvordan og hvornår af-

holdes vejledning? 

c) Hvordan inddrages den 

studerendes portfolio i vej-

ledningsprocessen? 

Vi er af den overbevisning, at det er et kollektivt ansvar for institutionen og blandt kollegaerne at 

have en studerende i praktik. Dog vil det altid være praktikvejlederne som har det skærpede 

ansvar. Den studerende vil opleve at skulle arbejde på skift af vejlederne og kan derfor forvente, at 

samtlige kollegaer giver respons, faglig sparring og feedback. Dette giver ligeledes et nuanceret 

indblik i, hvordan det pædagogiske arbejdsmiljø er og giver den studerende mulighed for at stå fast 

på egen faglig profil, på baggrund af de forskellige identiteter man får mulighed for at spejle sig i. I 

forlængelse heraf priorriteres det at man har 2 vejledere tilknyttet i praktikperioden. 

 

a) For at understøtte læringsudbyttet i praktikken, henviser vi til at der til vejledningerne lø-

bende tages udgangspunkt i uddrag fra logbog, praksisfortællinger, teoretiske tekster eller 

lignende fra den studerendes arbejdsportfolio. 

 

Vi forventer at den studerende tager initiativ til at udforme en projektplan med oversigt over 

begivenheder, indkald og løbende fokusområder. Dette skaber øvebaner for planlægning og 

organisering, imens det løbende tydeliggør processen i arbejdet med kompetencemålene. I 

den anden lønnet praktik er denne plan for praktikken lagt over til den studerende – og vej-

leder bistår kun med sparring. 

 

b) Der afsættes i gennemsnit ca. 1. time pr. uge til vejledning, den studerende og vejleder 

planlægger selv. Den studerende vil være tilknyttet Bostederne Skanderborgs interne under-

visning og relevant undervisning på Sølund. Dette vil tælle som vejledning. Det vil være mu-

ligt at planlægge med vejledning fra andre fastansatte, som har speciel viden indenfor et 

område fx demens, medicin og autisme m.m. Det forventes, at den studerende laver dagsor-

den og skriver referat til vejledningstimerne 

 

c) Det forventes, at den studerende præsenterer og inddrager udsnit fra arbejdsportfolioen til 

vejledningerne, så vejlederen har mulighed for at stå til rådighed for øget læringsudbytte. 

Emner, praksisfortællinger m.m. kan ligeledes fremlægges under den studerendes faste 

punkt på teammøder eller fællesmøder på tværs af huset. 
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Institutionen som praktik-

sted: 

 

 

Er der særlige forventnin-

ger til den studerendes for-

udsætninger? 

Bostederne Skanderborg er en lærende organisation, som vægter faglig udvikling af personalet med 

henblik på arbejdet med Bostedernes kerneopgave. Vi vægter højt at have studerende og ser det 

som en mulighed for, at vi kan lære og at vi kan lære fra os – alt sammen til gavn for borgerne til-

knyttet Bostederne Skanderborg. 

 

Det forventes af den studerende har kørekort. 

Det forventes, at den studerende kan benytte IT på brugerniveau og er fortrolig med daglig doku-

mentation i journalsystem. Intro gives. 

Det forventes, at den studerende, som en del af praktikken arbejder med relevant personlige ud-

viklingsmål og er åben og tydelig omkring dette – sammen med de praktikspecifikke mål. 

Den studerendes arbejds-

plan: 

 

Det forventes, at den studerende kan arbejde hver anden weekend og har skiftende arbejdstider, 

dog med overvægt af aftenvagter. Der arbejdes ligeledes på helligdage, juleaften og nytårsaften, 

hvor den studerende på lige vilkår som øvrigt personale indgår i fast rul.  

Den studerende har gennemsnitlig 32,5 timer pr. uge. De 2,5 timer er opsparing til studiedage på 

VIA. Arbejdsplanen følger gældende regler og bliver udleveret min. 4 uger før og det er muligt at 

ønske fridag o.l. Der forefindes lokalaftaler på arbejdspladsen, i det omfang de er relevante for den 

studerende – vil de bliver gennemgået sammen med praktikstedets TR. 

Inden praktikstart forventes det at den studerende kommer på 2 forbesøg på Pensionatet Skander-

borg Øst.  

Første besøg planlægges umiddelbart efter praktikfordelingen, hvor den studerende har mulighed 

for at forholde sig til lokalaftaler, arbejdstider og eventuelle særlige ønsker til vagtplanen.  

Kort før selve praktikstarten planlægges det andet forbesøg, hvor den studerende skal møde bor-

gerne og hvis muligt praktikvejlederen. Her forventes det at den studerende er på besøg i et par ti-

mer, så borgerne har mulighed for at møde vedkommende inden den officielle opstart. 
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Organisering af kontakt til 

uddannelsesinstitution 

(herunder en kort beskri-

velse af hvordan praktikste-

det forholder sig, hvis der 

er bekymring / problemer i 

praktikforløbet) 

Hvis der opstår bekymringer/problemer i løbet af praktikken, vil vi som udgangspunkt forsøge at 

løse det sammen med dig. Daglig leder på praktikstedet vil altid blive inddraget. 

Har du som studerende spørgsmål/tvivl om din praktik eller vejleder? Er du altid velkommen til at 

kontakte Daglig leder, som også er den praktikansvarlige for institutionen og din praktik. 

Hvis det ikke lykkes at løse bekymringer/problemer på praktikstedet, vil vi tage kontakt til semina-

riet. Du vil altid blive orienteret herom. 
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Uddannelsesplan 4. praktik - Bachelorprojektet  

Område: Bachelorprojektet, herunder 4. praktikperiode. 

Bachelorprojektet udspringer af den studerendes specialiseringsområde. Bachelorprojektet og den tilhørende bachelorpraktik ta-

ger udgangspunkt i en professionsrelevant problemstilling. 

Bachelorprojektets problemformulering danner grundlag for en empirisk og teoretisk analyse, identifikation af udviklingsmulighe-

der 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 

samspil, og demonstrere professionsfaglig dømmekraft, 

følgende forholds indflydelse på den valgte 

problemstilling: 

-Kulturelle og sociale. 

-Institutionelle og organisatoriske. 

-Historiske, samfundsmæssige og internati-

onale, 

inddrage organisatoriske og samfundsmæssige forhold i perspektiveringen af den 

valgte problemstilling, 
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nationale og internationale forsknings- og 

udviklingsresultater af relevans for den 

valgte problemstilling, 

inddrage viden og forskning i en faglig argumentation, 

empiriske undersøgelsesmetoder samt deres 

muligheder og begrænsninger og 

vurdere og begrunde valget af metoder til indsamling af empiri og 

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

Institutionens udviklings- og innovationsfelter: 

Der er mulighed for at gennemfører 4. praktikperiode på Pensionatet og i Kilden, hvis emnet og indholdet af praktikken vurderes 

relevant i forhold til borgergruppe. Og hvis omfanget af praktikken er forenelig med praktikstedets daglige praksis. 

Dette vurderes af Daglig leder – efter kontakt fra interesserede studerende.  

 

Institutionens rammer for empiriindsamling: 

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

Som udgangspunkt er alt information omhandlende borgere og personale underlagt Lov om Persondatabeskyttelse – GDPR. 

Det er muligt at træffe aftaler om samtykke med relevante parter. Dette gøres for hver gang og for hver enkelt deltagende.  

Der træffes aftale om empiriindsamling med Daglig leder med udgangspunkt i den konkrete henvendelse/praktik.  

 

Kontaktperson for den studerende 
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4. praktikperiode aftales med Daglig leder. 

Daglig leder kan oplyse om, hvem der bliver kontaktperson for studerende i 4. praktik 

 


