
Praktikstedsbeskrivelse for bakkelandets 

Vuggestue, Børnenes Spor, Valnødden og SFO´en. 
 
Bekendtgørelsens tekst § 14: ”praktikstedet udarbejder en 
praktikstedsbeskrivelse, der skal indeholde følgende: 

1) Beskrivelse af praktikstedet, herunder formål, karakteristik af 

brugergruppe og arbejdsmetoder. 

2) Uddannelsesplan for de tre praktikperioder i overensstemmelse med bilag 

7 og 8 med angivelse af relevant litteratur, specialiseringsmuligheder, 

organisering af praktikvejledning og af kontakt til 

uddannelsesinstitutionen. Uddannelsesplanene kan udarbejdes i 

samarbejde med uddannelsesinstitutionen”.  

Vi har kun mulighed for at modtage praktikanter i første øvelses praktik. Da 
har vi kun udarbejdet en uddannelses plan for denne. 

 
 
Praktikstedsbeskrivelsen består af 5 dokumenter 

1. praktikstedsbeskrivelse – beskrivelse af Børnenes Spor 

2. praktikstedsbeskrivelse – beskrivelse af Vuggestuen 

3. praktikstedsbeskrivelse – beskrivelse af Valnødden 

4. praktikstedsbeskrivelse – beskrivelse af SFOén 

5. Praktikstedsbeskrivelse – Uddannelsesplan for første praktik. 

 
 
 
 
 
 
Beskrivelse af praktikstedet: 

 
Institutionens navn: 
Adresse: 
Postnr. Og By: 
Tlf. nr.: 
Institutionens E-mail: 
Hjemmeside adr: 
Institutionsleder: 
Privat: 

 
 
Bakkelandets Børnehave, ”Børnenes Spor”. 
Nimdrupvej 2c, Davding 
8740 Brædstrup 
75753889 
 
www@bakkelandets-friskole.dk 
Jane  Jensen 
JA 



Institutions type: 

 

 

 

 
Antal børn: 
Aldersgruppe: 
Antal stuer/ afdelinger: 
Åbningstider: 

Er en af mange afdelinger under Bakkelandets 
Friskole. (Vuggestuen til 18 børn, 
Bondegårdsafd. ”Valnødden” Til 15 børn, 
”Børnenes Spor” til 30 børn,  Skolen og SFO 
til 70 børn). 
 
Normeret til 30 børn 
3 – 6 år 
1 stor gruppe, samlings tid 9-11.30 (Børnenes 
Spor) 
Mandag-torsdag 6.15 – 16.45 
Fredag 6.15 – 15.45 

Fysiske rammer, ude og inde: 

 
Faciliteter(herunder faciliteter i lokalområdet). 
 

 
Børnehaven er indrettet med 2 stuer som er slået 
sammen til et stort rum og et fællesrum i 
køkkenet. (hvortil vores vuggestue med 18 
nominerede børn støder op til.) 
 
Vi har en dejlig stor legeplads med masser af 
muligheder for udendørsaktiviteter. 
Vi er beliggende tæt ved skoven som bruges 
rigtig meget. Vi har skolens legeplads, 
sportspladsen og skolens gymnastiksal som ofte 
bruges.   

Beskrivelse af målgruppen: Børnehavebørn inden for normalområdet evt. 
med støttepersoner på. 
Vi har et stort opland hvor folk bevidst søger os 
da vi er en privat børnehave. 

Arbejdsmetode: 

 
 

Vi arbejder ud fra vores ”Leg og Læreplaner” 
som ligger på hjemmesiden. 
Vi vægter det enkelte barns behov, det at der er 
plads til deres forskelligheder og med fokus på 
både individuel og gruppe trivsel. 

Tværprofessionelt samarbejde: 

 
Faggrupper som institutionen samarbejder med: 
 

 
Vi samarbejder med PPR psykolog, 
talepædagogen, fysioterapeuten, vores skole og 
dens ansatte, vores andre afdelinger, naboerne 
og kommunen. 

Ansatte: 1 leder 
3 pædagoger 
1 flex medarbejder 
1 køkkenleder/ koordinator 
1-2 Vikar tilknyttet 

Praktikvejlederen kvalifikationer: 
 
 
 
Kontakt personen for praktikuddannelsen: 

 
Pædagogisk grunduddannelse. 
Praktikvejleder uddannelsen. 
 
Joan Jørgensen 

 
 
Beskrivelse af praktikstedet: 

 
Institutionens navn: 
Adresse: 
Postnr. Og By: 

 
 
Bakkelandets vuggestue 
Nimdrupvej 2c, Davding 
8740 Brædstrup 



Tlf. nr.: 
Institutionens E-mail: 
Hjemmeside Adr: 
Institutionsleder: 
Privat: 

75753884 
 
www@bakkelandets-friskole.dk 
Jane  Jensen 
JA 

Institutions type: 

 

 

 

 
Antal børn: 
Aldersgruppe: 
Antal stuer/ afdelinger: 
Åbningstider: 

Er en af mange afdelinger under Bakkelandets 
Friskole. (Vuggestuen til 18 børn, 
Bondegårdsafd. ”Valnødden” Til 15 børn, 
”Børnenes Spor” til 30 børn, Skolen og SFO til 
70 børn). 
 
Normeret til 18 børn 
0 – 3 år 
2 grupper(store gruppen og lille gruppen) 
 samlings tid 8.30 – 10.00 (Vuggestuen) 
Mandag-torsdag 6.15 – 16.45 
Fredag 6.15 – 15.45 

Fysiske rammer, ude og inde: 

 
Faciliteter(herunder faciliteter i lokalområdet). 
 

Vuggestuen er indrettet med 2 stuer som kan 
slås sammen til et stort rum, et stort pusle - bade 
– rum med tilstødende børnetoilet og et 
fællesrum i køkkenet. (hvortil Børnehaven 
Børnenes Spor med 30 nominerede børn støder 
op til.) 
 
Vi har en dejlig stor legeplads med masser af 
muligheder for udendørsaktiviteter. 
Vi er beliggende tæt ved skoven som bruges 
rigtig meget. Vi har skolens legeplads, 
sportspladsen og skolens gymnastiksal som ofte 
bruges.  

Beskrivelse af målgruppen: Vuggestuebørn inden for normalområdet evt. 
med støttepersoner på. 
Vi har et stort opland hvor folk bevidst søger os 
da vi er en privat Vuggestue. 

Arbejdsmetode: 

 
 

Vi arbejder ud fra vores ”Leg og Læreplaner” 
som ligger på hjemmesiden. 
Vi vægter det enkelte barns behov, det at der er 
plads til deres forskelligheder og med fokus på 
både individuel og gruppe trivsel. 

Tværprofessionelt samarbejde: 

 
Faggrupper som institutionen samarbejder med: 
 

 
Vi samarbejder med PPR psykolog, 
talepædagogen, fysioterapeuten, vores skole og 
dens ansatte, vores andre afdelinger, naboerne 
og kommunen. 

Ansatte: 1 leder 
6 pædagoger 
1 køkkenleder/ koordinator 
1-2 Vikar tilknyttet 

Praktikvejlederen kvalifikationer: 
 
 
 
Kontakt personen for praktikuddannelsen: 

 
Pædagogisk grunduddannelse. 
Praktikvejleder uddannelsen. 
 
Joan Jørgensen 

 
 



 
 
 

 

Beskrivelse af praktikstedet: 

 
Institutionens navn: 
Adresse: 
Postnr. Og By: 
Tlf. nr.: 
Institutionens E-mail: 
Hjemmeside Adr: 
Institutionsleder: 
Privat: 

 
Bakkelandets Bondegårds Børnehave, 
”Valnødden”. 
Nimdrupvej, Davding 
8740 Brædstrup 
Tlf. 25213091 
 
www@bakkelandets-friskole.dk 
Jane  Jensen 
JA 

Institutions type: 

 

 

 

 
Antal børn: 
Aldersgruppe: 
Antal stuer/ afdelinger: 
Åbningstider: 

Er en af mange afdelinger under Bakkelandets 
Friskole. (Vuggestuen til 18 børn, 
Bondegårdsafd. ”Valnødden” Til 15 børn, 
”Børnenes Spor” til 30 børn, Skolen og SFO til 
70 børn). 
  
Normeret til 15 børn 
3 – 6 år 
1 stor gruppe, samlings tid fra ca. kl. 9.00 og til 
ca. kl. 12.oo (Valnødden) 
Mandag-torsdag 7.30 – 16.30 
Fredag 7.30 – 15.30 

Fysiske rammer, ude og inde: 

 
Faciliteter(herunder faciliteter i lokalområdet). 
 

 
Ude børnehave med adgang til stald og tipi. 
Stort natur legeareal med højt til loftet hvor der 
også omgås stor urtehave og dyrehold. Der er 
åbne marker og tæt på skov. 
 
Vi besøger indimellem ”Børnenes Spor”, og 
deltager i skolens arrangementer for 
børnehavebørnene og bruger derved også 
indimellem skolens faciliteter. 
   

Beskrivelse af målgruppen: Børnehavebørn inden for normalområdet evt. 
med støttepersoner på. 
Vi har et stort opland hvor folk bevidst søger os 
da vi er en privat bondegårds børnehave. 

Arbejdsmetode: 

 
 

Vi arbejder ud fra vores ”Leg og Læreplaner” 
som ligger på hjemmesiden.  
Vi vægter det enkelte barns behov, det at der er 
plads til deres forskelligheder og med fokus på 
både individuel og gruppe trivsel. 

Tværprofessionelt samarbejde: 

 
Faggrupper som institutionen samarbejder med: 
 

 
Vi samarbejder med PPR psykolog, 
talepædagogen, fysioterapeuten, vores skole og 
dens ansatte, vores andre afdelinger, naboerne 
og kommunen. 

Ansatte: 1 leder 
3 pædagoger (1 er barselsvikar) 
1 vikar tilknyttet 

Praktikvejlederen kvalifikationer: 
 
Kontakt person for praktikuddannelsen 
 

Pædagogisk grunduddannelse. 
Praktikvejleder uddannelsen. 
Joan Jørgensen 

  



Beskrivelse af praktikstedet: 

 
Institutionens navn: 
Adresse: 
Postnr. Og By: 
Tlf. nr.: 
Institutionens E-mail: 
Hjemmeside Adr: 
Institutionsleder: 
Privat: 

 
 
Bakkelandets SFO. 
Nimdrupvej 2, Davding 
8740 Brædstrup 
23277784 
 
www@bakkelandets-friskole.dk 
Jane  Jensen 
JA 

Institutions type: 

 

 

 

 
Antal børn: 
Aldersgruppe: 
Antal stuer/ afdelinger: 
Åbningstider: 

Er en af mange afdelinger under Bakkelandets 
Friskole. (Vuggestuen til 18 børn, 
Bondegårdsafd. ”Valnødden” Til 15 børn, 
”Børnenes Spor” til 30 børn, Skolen og SFO til 
70 børn). 
 
Normeret til 70 børn 
6 - 14 år 
flere grupper da vi også har MAXI SFO  
Samlings tid 13.00 – 13.30 (almindelig SFO) 
Samlings tid 14.00 – 14.30 (MAXI SFO) 
Mandag-torsdag 13.00 – 16.45 
Fredag 13.00 – 15.45 

Fysiske rammer, ude og inde: 

 
Faciliteter(herunder faciliteter i lokalområdet). 
 

 
SFO´en har til huse i skolens fælleslokaler samt 
værksteds rum dog ikke i selve klasselokalerne. 
 
Vi har et stort ude område inkl. Byggelegeplads 
er tæt på skoven og den lokale sportsplads som 
bruges flittigt og selvfølgelig også skolens 
gymnastiksal.  

Beskrivelse af målgruppen: Skolebørn inden for normalområdet evt. med 
støttepersoner på. 
Vi har et stort opland hvor folk bevidst søger os 
da vi er en privat Friskole 

Arbejdsmetode: 

 
 

Vi arbejder ud fra vores ”Leg og Læreplaner” 
som ligger på hjemmesiden.  
Vi vægter det enkelte barns behov, det at der er 
plads til deres forskelligheder og med fokus på 
både individuel og gruppe trivsel. 

Tværprofessionelt samarbejde: 

 
Faggrupper som institutionen samarbejder med: 
 

 
Vi samarbejder med PPR psykolog, 
talepædagogen, fysioterapeuten, vores 
børnehave og dens ansatte, vores andre 
afdelinger, naboerne og kommunen. 

Ansatte: 1 leder 
2½ pædagog 
1 køkkenassistent 
1 Vikar tilknyttet 

Praktikvejlederen kvalifikationer: 
 
 
 
Kontakt personen for praktikuddannelsen: 

 
Pædagogisk grunduddannelse. 
Praktikvejleder uddannelsen. 
 
Joan Jørgensen 

 



Første praktikperiode.  

Tema: Den pædagogiske relation. 
Faglig kompetencemål: 
”Målet er at den studerende kan 

a) Indgå i praktikstedets daglige praksis 

b) Indgå i og udvikle betydende relationer, færdigheder og støtte andres evne til etablering af 

relationer. 

c) Deltage i planlægning, gennemførelse og evaluering af pædagogiske processer. 

d) Opsamle og reflektere over erfaring fra praksis. 

e) Begrunde og forholde sig etisk og kritisk reflekterende til egen praksis og 

f) Demonstrere personlig indsigt om egne relationsmæssige forudsætninger og sociale færdigheder” 

                            Uddannelsesplan første praktikperiode. 
Centrale kundskaber – 

og færdighedsområder 

(CFK). 
Hvordan kan og skal den 
studerende 
Arbejde med CFK´erne for at 
opnå de  
Faglige kompetencemål? 
Hvordan ser det ud i praksis?  
(gerne eksemplarer)                   
 
a)Samspil og relationer 

mellem deltagerne 

i den pædagogiske proces. 

 

b)Samspilsprocessers 

betydning 

for den enkeltes livskvalitet 
og udvikling,  
herunder egen indflydelse på 
og  
betydning for relation. 
 
c)Kommunikation, samspil 
og  
konflikter i relationen. 
 
d)Magt og etik i relationer. 
 

 
 
 

a) Den studerende deltager i det daglige arbejde ved siden af 

fastansatte medarbejdere. Samspillet vil præges af ligeværd 

og anerkendelse af den studerendes erfaring. Den 

studerende vil få tildelt ansvar for at iværksætte 

pædagogiske forløb men også at indgå i det praktiske og 

omsorgsarbejdet dog altid med hensyn til børnene. 

 

         b)Det er vigtigt for os at alle her i huset behandles ligeværdigt  
             og tager ansvaret for fællesskabet, derfor skal alle forholde 
             sig til hvad deres egen indflydelse og betydning har for  
             fællesskabet. 
 

    c)Vores vigtigste redskab er kommunikation, det er derfor      
       centralt at den studerende også forholder sig til hvad sprog 
       og ikke mindst kropssprog betyder overfor andre, herunder  
       ikke mindst overfor børnene. 
 
   d)I forlængelse af sprogets påvirkning er det også vigtigt at  
       den studerende forholder sig til det at være professionel i 
      sit arbejde og derved se hvad ens personlighed og ikke  
     mindst hvad ens private etik/moral betyder for arbejdet.                     

 
 
 
Disse emner vil blive drøftet på de ugentlige vejledningstimer, hvor 
udgangspunktet er hvad hverdagen har givet af ”aha” oplevelser 
både for den studerende og for vejleder.  
 
 
 
 

Hvad kan en 

studerende lære på 

Hos Bakkelandets vuggestue/Børnenes Spor/Valnødden og SFO kan 
den studerende lære om sin egen personlige og professionelle 
indflydelse på relation overfor børn, kollegaer og forældre. 



vores praktiksted? indflydelse på relation overfor børn, kollegaer og forældre. 
Den studerende vil lære at forholde sig til ”samtalen” og hvad det 
betyder. 
 

Hvordan? 
(uddybelse af det 
overstående) 

Vi finder det vigtigt at den studerende med det samme forholder sig 
til hvilken påvirkning de har på andre og ”gør jeg det jeg tror jeg 
gør” eller sagt anderledes ”får jeg det ud af det som jeg gerne vil 
have?” 
Vi ved at relationsarbejdet er primus for vores arbejde, det er derfor 
meget vigtigt at forholde sig mere til sig selv end til andre. 
Vi oplever at arbejde ud fra at samtalen er meget vigtig, og derfor er 
det vigtigt at vi som voksne viser børnene hvad sprog kan bruges til 
og hvordan det hænger sammen. Det ligger naturligt for børns 
nysgerrighed at undersøge og undres og det ønsker vi at den 
studerende forholder sig til. 

Hvordan støttes den 

studerendes læring på 

praktikstedet? 
Rammer for besøg, 
Introduktionsforløb, 
Udarbejdelse af læringsmål, 
Vejledning, supervision og 
Evaluering, vedligeholdelse 
af praktikdokument, 
skriftlighed og refleksion. 

Vi forventer at den studerende kontakter os og aftaler et forbesøg, 
hvor vi (vuggestue, Børnenes Spor, Valnødden og SFO) præsenteres 
og hvor den studerende fortæller om egne interesser. 
Det forventes at den studerende har ”læst på praktikken” ved at 
kigge vores hjemmeside igennem. 
Når den studerende starter vil de få en introduktion i hvilke forhold 
der er på stedet, hvilke etiske rammer der er og hvad man må og 
ikke må gøre. 
Udarbejdelse af læringsmål vil foregå på det første vejledningsmøde 
efter ca. 1 uge. 
Der kan forventes vejledningstimer planlagt 1 gang om ugen af 
maks. 1 times varighed. I tilfælde af fravær i huset må 
vejledningstimen aflyses eller rykkes. 
Vejledningstimerne skal foregå som en dialog med vægt på 
supervision/egen refleksion (coaching) men også med tilbage 
melding fra vejleder om gode og dårlige oplevelser og med hv-
spørgsmål for at styrke den studerendes udvikling og læring. 
Det er den studerende selv der skriver referat fra møderne og får den 
underskrevet af vejleder. (for at fastholde læringen deri). 
Det forventes at den studerende deltager i de planlagte personale 
møder i praktik tiden. 

Anbefaling af 

faglitteratur 

Faglitteratur aftales efter at læringsmålet er fastsat og efter hvad der 
er relevant fra uddannelsesinstitutionen. 

Institutionslederens og 

praktikvejlederens 

opgave i forhold til 

praktikuddannelsen. 
(herunder organisering af 
vejledningstimer og 
samarbejde med 
uddannelsesinstitutionen) 

Der planlægges vejledningstimer 1 gang om ugen af maks. 1  times 
varighed. Her deltager vejlederen og den studerende, evt. vil lederen 
også kunne deltage i relevante møder. 
Samarbejdet med uddannelsesinstitutionen vil foregå i et samspil 
med overordnet hensyn til at hverdagen på stedet har første prioritet. 
 
 
 
 
 

 
 

Den første kontakt: 
Vi forventer den studerende kontakter os hurtigst mulig efter praktikfordelingen med henblik på et forbesøg. 
Vi forventer den studerende kommer på besøg så du kan blive vist rundt, og møde det øvrige personale. 
At den studerende går på vores hjemmeside, læser vores ”værdigrundlag og leg og lære planer” så den 
studerende er forberedt på hvad vi står for. 



 

 

Generelle krav og forventninger til den studerende hos os. 
Vi forventer den studerende kan forstå og formulere sig verbalt og skriftlig på dansk. 
Vi forventer, at den studerende udviser engagement og initiativ og kan se kvaliteten i at være til stede 
sammen med børnene og er åben, positiv og loyal overfor vores pædagogiske linie. 
At den studerende i det hele taget har et mål med praktikken og tager ansvar for sin uddannelse. 
At den studerende respekterer forskelligheder og ser disse som en ressource hos såvel børn som voksne.  
At den studerende undrer sig, stiller spørgsmål og inspirerer til udvikling hos os. 
At den studerende bruger sit punkt på personalemødet til at fortælle om, hvad der optager vedkommende 
lige nu. 
At den studerende er indstillet på at deltage i stedernes udeliv og medbringe passende påklædning. 
At den studerende deltager i personalemøderne, forældrearrangementer og pædagogiske dage. 
 
 

Stedet tilbyder den studerende: 
En personalegruppe der er åben overfor nye tanker og ideer. 
At der er plads til at være studerende, - vi giver støtte og vejledning og stiller egen viden og erfaring til 
rådighed i samarbejde og daglig debat. 
At praktikvejlederen støtter op om den studerende ved læringsmålsfastsættelse, og holder sig ajour med 
uddannelsens indhold/krav og forventninger. 
 
 


