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PRAKTIKBESKRIVELSE 

 

Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: 

A. Beskrivelse af praktikstedet 

B. Uddannelsesplan for første praktikperiode 

C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode 

a) Specialiseringsmuligheder for Dagtilbudspædagogik 

b) Specialiseringsmuligheder for Skole- og fritidspædagogik 

c) Specialiseringsmuligheder for Social- og specialpædagogik 

 

Vejledning til udfyldelse af denne praktikbeskrivelse med uddannelsesplan. Praktikinstitutionen udfylder de hvide felter med oplysninger om institutionen.  

Under de enkelte praktikperioder udfyldes de relevante perioder med beskrivelser af hvordan man arbejder i institutionen med de angivne videns-og 

færdighedsmål.(De specialisering områder institutionen ikke tilbyder, kan slettes).  

Den yderste kolonne udfyldes af den enkelte studerende. Den studerende skriver, hvordan han/hun vil arbejde med videns- og færdighedsmålene konkret i løbet 

af praktikken. Dette skal ske for hver enkel studerende og dermed bliver praktikbeskrivelsen også en læringsplan for den enkelte studerende i gennem hele 

praktikforløbet. (Man kan også skille de enkelte studerendes læringsplan ud i et særskilt dokument) 

A. Beskrivelse af praktikstedet 
 Skriv i de hvide felter: 

Institutionens navn: TUK Tårnborg Junior og Ungdomsklub 

Adresse: Tjærebyvej 7 4220 Korsør 

Tlf.: 58 36 29 26 

E-mailadresse: k-kuk@slagelse.dk 

Hjemmesideadresse: tuk.slagelse.dk 

Åbningstider:  

Institutionsleder: Bodil Jakobsen.                Daglig pædagogisk leder i TUK  Mette Bakkemose 
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Specialiseringsmuligheder på praktikstedet:  
For hurtigt overblik sæt kryds ved de specialiseringsmuligheder, der er på 

praktikstedet (de 3 farver går igen nede i skabelonen for de tre forskellige 

specialiseringer) 

Dagtilbudspædagogik (Sæt kryds i det/de relevante felter)  

Skole- og fritidspædagogik (Sæt kryds i det/de relevante felter) X 

Social- og specialpædagogik (Sæt kryds i det/de relevante felter)  

Fysiske rammer, ude og inde: 

Faciliteter (herunder faciliteter i lokalområdet) 

Tuk er beliggende i en selvstændig bygning på Tårnborg skole. Vores dejlige og hyggelig  hus rummer 

alle muligheder for en masse spændende aktiviteter både inde og ude. 

I stueplan finder man bl.a. køkkenet og vores cafe. Her tilbereder vi hver dag frugt eller en lille let 

anretning som børnene serverer i cafeèn. Det er ligeledes i vores cafe vi spiller spil, ser film, hygge 

snakker osv. I cafeèn tjekker alle børn sig ind når de kommer via vores elektroniske Tabulex system. I 

stueplan har vi ligeledes Poolrum, hvor der er mulighed for bl.a. pool, dart og bordtennis. Vi har 

computerrum – her booker børnene tider på skift i løbet af dagen. Samtidig har vi et separat rum hvor 

der spilles Play station. 

Vores kreative værksted er flittigt besøgt og her laver vi alt fra gips, smykker, ler, maling af forskellig 

art og en masse andre spændende ting. 

På førstesalen har vi WII-rum samt et stort diskotek med Airhockey.  

I vinterhalvåret bruger vi ofte både Tårnborghallen og Tårnborgskoles gymnastiksal til fysiske 

sktiviteter som fodbold, håndbold og badminton m.m. 

Vores klub byder på lækre udendørs faciliteter – I vores  udestue er der mulighed for bordfodbold, 

musik og hygge. Når vejret indbyder bruger vi vores dejlige træteresse rigtig meget. Vi har store grønne 

onråder som vi bruger flittigt. I skolegården har vi en lukket boldbane og det er ligeledes også i 

skolegården vi køre på cykler, rulleskøjter, skateboards osv. 

Lige uden for døren har vi vores 10 meter høje klatretårn, som vi benytter meget ofte. 

Antal børn/unge/voksne: Der er indmeldt 60 børn i juniorklubben. 

Der er registreret 35 børn i ungdomsklubben. 

I TUK er der 2 fastansatte pædagoger og 1 timelønnet til ungdomsklubben. Vi har ligeledes praktikanter 

og folk i løntilskud. 

Hele vores personalegruppe består af 8 fastansatte pædagoger inkl. ledelsesdelen. Grunden til vi er 8 er, 

at vi samdrifter med KUK junior og Ungdomsklub som er beliggende i selve Korsør. Vi holder fælles 

personalemøder, diverse børne arrangementer og i alle skoleferier er klubberne slået sammen og alle 

børn er samlet i KUK. 

Aldersgruppe: 10 – 17 år. 

Beskrivelse af målgruppen: Størstedelen af vores børn og unge kommer fra Tårnborg skole, men vi frekventerer også børn fra andre 

skoler i kommunen. Vi har børn og unge fra alle samfundslag. 

Indsatsområder/ aktuelle projekter:  
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Arbejdsmetoder: 

Beskrivelse af institutionens foretrukne pædagogiske metoder og begrundelser 

herfor. 

 Vores vigtigste opgave er at skabe et miljø/samfund, hvor børn og unge trives og udvikles. Vi skal 

støtte de unge i opbyggelsen af deres selvværd og understøtte deres identitetsdannelse.  

Vi skaber muligheder for forskellige kammeratskaber og sociale konstellationer, som de kan færdes i. 

På denne måde forsøger vi at forhindre vores børn og unge i at blive ensomme.  

Vi arbejder med anerkendelse og vigtigheden i at møde barnet/den unge, hvor de er. Vores 

brugergruppe er som ovennævnt fra alle samfundslag og det er derfor vores opgave at inkludere de ofte 

meget forskellige børn/unge vi har i vores hus. Vi ser det, som en af vores vigtigste arbejdsopgave at 

gøre vores børn/unge klar til samfundet uden for huset, og det gør vi ved at inkludere dem i vores 

alsidige sammenhold i T.U.K. Børn/unge skal lære at være en del af et fællesskab og det lærer vi dem 

igennem de oplevelser, de får sammen med os og hinanden. 

Vi er tydelige voksne, der ikke fungerer som venner for vores børn, unge eller forældre. Dette er utrolig 

vigtigt for at holde den professionelle tilgang. 

Tværprofessionelt samarbejde: 

Faggrupper som institutionen samarbejder med. 

Vi samarbejder med Tårnborg skole, sagsbehandlere, SSP samt andre klubber. 

Personalegruppens sammensætning: Vi består af en Daglig pædagogisk leder, en pædagog og 1 timelønnet til ungdomsklubdelen. Ligeledes 

har vi ofte praktikanter og folk i løntilskuds job. 

Praktikvejlederens kvalifikationer: 

Hvis der er flere vejledere sættes antal ud for de forskellige kvalifikationer. Hvis der 

er en vejleder, sættes kryds ud de forskellige kvalifikationer. 

 

Praktikvejleder kursus 

(2 dages kursus) 
X 

Praktikvejlederuddannelse 

(6-8 ugers uddannelsesforløb) 
 

Andet/andre uddannelser  

Forbesøgets tilrettelæggelse 

Hvorledes inddrager praktikstedet flg. i forbesøget:  

 Den studerendes forberedelse til forbesøget 

 Dialog om praktikbeskrivelsen og uddannelsesplan 

 Dialog om gensidige forventninger inden praktikkens start 

 Introduktion til praktikstedet 

 Straffe- og børneattest, tavshedspligt, ansættelsesbrev til lønnede praktikker m.v. 

 Praktikstedets forventninger til den studerende 

 Drøftelsen af kompetencemål, viden- og færdighedsmål , uddannelsesplan og 

målformuleringen 

 Den studerendes mødeplan 

Den studerende bydes velkommen af vejlederen. Herefter er der en rundvisning i 

huset, her gennemgås de forskellige rums muligheder. Samt der udleveres 

velkomstfolder, ”God stil”, kriseplan mm. 

 

Vi forventer at den studerende: 

 Har besøgt vores hjemmeside. 

 Har læst praktikbeskrivelsen og uddannelsesplanen for den konkrete periode. 

 Medbringer foreløbige læringsmål med udgangspunkt i uddannelsesplanen. 

 Medbringer port folio. 

 

Vi afstemmer forventningerne og taler om den studerendes overvejelser omkring 
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kompetencemålene.  

 

Den studerende vil få en mødeplan. 

 

Der underskrives straffe- og børneattest samt ansættelsespapir. 

De første dage på praktikstedet er planlagt.  

 Introduktion til institutionen, hverdagens og kulturens organisering. 
Den første dag møder den studerende det øvrige personale. 

De første dage følger den studerende vejleder. Her får den studerende mulighed for at 

præsentere sig for børn, unge og forældre. Her får den studerende mulighed for at 

danne sig sit eget indtryk af vores pædagogik og kultur i huset. 

Organisering af kontakt til uddannelsesinstitutionen i forbindelse med 

 2/3 udtalelse 

 Afsluttende prøve 

Uddyb hvordan praktikstedet forholder sig, hvis der er bekymring/problemer i 

praktikforløbet 

 Vejleder deltager i indkald på seminariet. 

 Vejleder præsenterer alt skriftligt for den studerende. 

 Hvis vejleder har bekymringer ang. den studerende vil dette blive drøftet med 

den studerende, så denne er med i hele den mulige proces. 

 Vejleder er meget tydelig om forventninger samt hvis den studerende ikke 

lever op til disse. 

Dato for sidste revidering: 14.07.15. 

 

B. Uddannelsesplan for første praktikperiode 
Tema: Pædagogens praksis 

Pædagogisk Grundfaglighed - Pædagogens praksis – 1. praktik. 
Området retter sig mod deltagelse i pædagogisk praksis inden for det pædagogiske arbejdsområde. 

Kompetencemål: De studerende kan begrunde, tilrettelægge, gennemføre og evaluere pædagogiske aktiviteter gennem deltagelse i 
pædagogisk praksis på praktikstedet, herunder vurdere egne læreprocesser i praksis. 
  

Vidensmål: Den studerende 

har viden om ……. 

Færdighedsmål: Den studerende 

kan …….. 

Hvordan afspejles dette i pædagogernes 

praksis? 

Hvilke læringsmuligheder tilbyder vi?  

Hvordan vil jeg som studerende konkret 

arbejde med disse videns og 

færdighedsmål? Hvad er mit mål og 
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Hvordan understøtter vi den 
studerendes læring indenfor dette? 

hvorfor. 

praktikstedets målgrupper samt 
praktikstedets pædagogiske og 

samfundsmæssige opgaver, 

anvende viden om praktikstedets 
samfundsmæssige 

opgaver i tilrettelæggelsen af det 
pædagogiske arbejde, 

1. I TUK har vi børn i alderen 10 – 17 år.   
I juniorklubben er det børn i alderen 10 – 14 

år samt Vores ungdomsklub hvor børnene er 
fra 13 – 17 år. 

Vi arbejder med en anerkendende tilgang til 

vores børn/unge. Vi arbejder bevidst ud fra 
deres indbyrdes relationer og fællesskaber. 

For os at se er vores arbejde en stor del af 
deres identitetsdannelse, som vil danne de 

mennesker de måtte være i deres 
fællesskaber, men i stor grad også i det 

samfund de er en del af, og i større grad skal 

være i deres voksenliv. 
Vi arbejder bevidst ud fra, at vi er 

rollemodeller for de børn/unge vi arbejder 
med. 

Vi er ofte en aktiv del af børnene/de unges 

konflikthåndtering, hvorfor det er vigtigt med 
et vist kendskab til dette emne. 

Dette betyder, at vi afholder medlemsmøder, 
hvor børn/unge har mulighed for at ytre sig. 

Vi ligger meget op til medansvar for egen 
klub. 

 

2. Vi tilbyder læringsmuligheder i forhold til 
den aldersgruppe, vi arbejder med, og de 

udfordringer dette kan give. Herunder i 
særdeleshed konflikthåndtering. 

Læring om Slagelse kommunes børn og unge 

politik og TUK og KUKs virksomhedsplan, 
samt hvordan de bliver brugt i vores 

dagligdag. 
 

Vi tilbyder desuden læring om: 
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 Relationsdannelse. 

 Konflikthåndtering. 

 Tværprofessionelt samarbejde. 

 Slagplan/Infoba. 

 Analysecirklen. 

 
3. Vi understøtter den studerendes læring 

ved: 
 Fastlagt vejledning ugentlig. 

 Løbende vejledning/sparring. 

 Vejledning med leder og andre 

relevante kollegaer. 

 Præsenterer den studerende for 

relevant litteratur. 

 Udfordrer den studerende på en 

passende måde, og forventer 
undrende og reflekterende spørgsmål 

i forhold til den pædagogiske praksis. 

målsætning, tilrettelæggelse og 

organisering af pædagogisk 
praksis, herunder om pædagogiske 

metoders effekter, 

målsætte, tilrettelægge, gennemføre 

og evaluere pædagogisk praksis med 
inddragelse af viden om effekten af 

forskellige pædagogiske metoder, 

1. Vi planlægger pædagogiske aktiviteter med 

afsæt i den børne-/ungegruppe vi har. 
Vi benytter Slagplan/Infoba til at 

tilrettelægge, gennemføre og evaluere 
pædagogiske aktiviteter. 

Vi skaber en kultur, hvor der er 

forudsigelighed for vores børn/unge, så de 
ved hvornår der sker bestemte aktiviteter. 

 
2. Vi præsenter den studerende for 

Slagplan/Infoba som metode og værktøj til at 
arrangere pædagogiske aktiviteter. 

Vi skaber tid og mulighed for at den 

studerende kan målsætte, tilrettelægge, 
udføre og evaluere pædagogiske aktiviteter. 

 
3. Vi tilbyder den studerende selvstændigt at 

planlægge, gennemføre og evaluere 

 



 

Praktikbeskrivelse UCSJ. Udarbejdet 1.juli 2015 7 

pædagogiske aktiviteter, med støtte fra øvrige 
personaler. 

Vi understøtter den studerende ved at tilbyde 
reflekterende vejledning, hvor det er den 

studerende der gennem refleksion gennemgår 

udvikling.  

Evaluerings-, undersøgelses- og 

dokumentationsformer,  

Dokumentere og evaluere egen 

deltagelse i pædagogisk praksis, 
herunder reflektere over kvaliteten i 

egne læreprocesser,  

1. Vi evaluerer aktiviteter på personalemøder, 

hvor den studerende vil forventes at deltage 
aktivt. Dette giver den studerende mulighed 

for at øve og udvikle sig i evaluering samt 
hvilke muligheder dette giver. 

2. Vi præsenterer den studerende for 
slagplan/Infoba som metode og værktøj til 

evaluering af egen praksis. 

Der udover vil den studerende i vejledningen 
få mulighed for, sammen med vejleder, at 

arbejde med forskellige 
dokumentationsformer i form af dagsorden og 

referat af vejledning samt port folie.  

3. Vi understøtter den studerendes udvikling 
med løbende og struktureret vejledning. Her 

vil der være særligt fokus på den studerendes 
refleksioner over egne læreprocesser. 

 

såvel den sundhedsmæssige som 
den dannelsesmæssige 

betydning af sunde madvaner, 
måltidskultur, hygiejne og 

indeklima. 

anvende viden om sundhed og 
sundhedsfremme i tilrettelæggelsen af 

det pædagogiske arbejde. 

1. Den studerende vil periodisk være en del af 
vores daglige frugtcafe, som er et tilbud hvor 

børn kan hjælpe med til at tilberede og 
uddele et sundt mellemmåltid. I samme 

forbindelse vil man have en daglig dialog med 
børn om hygiejne og omgang med mad. 

Vi arbejder ud fra Slagelse kommunes 

kostpolitik. Vi har fokus på vigtigheden af 
sund mad og et naturligt forhold til alle de 

usunde spiser vores børn dagligt indtager. Vi 
har en rusmiddelpolitik, som vi arbejder ud 
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fra. Vi anerkender vigtigheden af tidlig 
indsats. 

 
2. Vi er i løbende intern dialog over hvor 

mange ressourcer, der skal ligges i vores cafe, 

og hvor meget børn og voksne skal 
involveres.  

 
3. Vi understøtter den studerendes læring ved 

at tage eventuelle udfordringer op til 

vejledning samt diverse relevant litteratur. 
 
 

Anbefalet litteratur:  ”Børns opvækst – Udviklingspsykologiske perspektiver.”  Leif Askland og Sven Ole Sataøen. 

                                  ”Introduktion til pædagogik – Opdragelse, Dannelse og Socialisering.”  Finn Held og Flemming B. Olsen. 
 

Særlige informationer om 1. praktikperiode 

Arbejdsplan for studerende: 

Hvilke tidsrum skal den studerende forvente at arbejde indenfor. Kan den studerende forvente at arbejde alene? 

Den studerende skal forvente at møde i tidsrummet 11.00 – 18.00, en gang ugentligt til 22.00 pga. ungdomsklubben. Arrangementer i weekender må også på beregnes. Den 
studerende vil ikke være alene i institutionen, men kan være alene i et rum, hvor der i de omkringliggende rum vil være andre voksne tilstede. 
 

Den studerendes placering på praktikstedet 

Tilknytning til gruppe/stue/afdeling. 

Den studerende vil ikke være tilknyttet nogen bestemt gruppe. 
 

Organisering af praktikvejledning 

Hvordan er praktikvejledningen organiseret og tilrettelagt? 

Hvordan inddrages den studerendes portfolio? 

Der vil være vejledning en gang om ugen af ca. 1 times varighed. Den studerende står for dagsorden og renskrivning af referat. Portfolio vil være et fast punkt på dagsorden, 

og vejleder forventer adgang til denne. 
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