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PRAKTIKBESKRIVELSE 

 
Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: 

A. Beskrivelse af praktikstedet 
B. Uddannelsesplan for første praktikperiode  

a) Pædagogens praksis 
C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode 

a) Specialiseringsmuligheder for Dagtilbudspædagogik 
b) Specialiseringsmuligheder for Skole- og fritidspædagogik 
c) Specialiseringsmuligheder for Social- og specialpædagogik 

 
Praktikstedet udfylder de hvide felter. Findes de efterspurgte oplysninger på praktikstedets hjemmeside, er det tilstrækkeligt at henvise til hjemmesiden. 
Under de enkelte praktikperioder udfyldes de relevante praktikperioder med beskrivelser af, hvordan man på praktikstedet arbejder med de angivne videns-og 
færdighedsmål.(De specialiseringsområder, som institutionen ikke tilbyder, kan slettes).  
 

A. Beskrivelse af praktikstedet 
 Skriv i de hvide felter: 

Institutionens navn: Heldagsskolen 

Adresse: Almindingensvej 23, 3751 Østermarie 

Tlf.: 56923600 

E-mailadresse: heldagsskolen@brk.dk  

Hjemmesideadresse: www.bornholmsheldagsskole.aula.dk 

mailto:heldagsskolen@brk.dk
http://www.bornholmsheldagsskole.aula.dk/
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Åbningstider: Skolen er åben mandag til fredag kl. 7.30-16.00 

Som studerende vil din arbejdstid ligge imellem 7.45-15.30 

Hver uge er der teammøder 

 

Skolen er åben for pasning for alle skolens elever i skolens ferier. 

 

Specialiseringsmuligheder på praktikstedet:  
For hurtigt overblik - sæt kryds ved de specialiseringsmuligheder, der 
er på praktikstedet. De 3 farver går igen nede i skabelonen nedenfor 
rettet mod de tre forskellige specialiseringsområder. 

Dagtilbudspædagogik (Sæt kryds i det/de relevante felter)  

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

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

Praktikstedets formål - jævnfør lovgrundlag: Heldagskolen underviser eleverne på den enkelte elevens niveau i alle folkeskolens 

fag. Skolen tilbyder undervisning efter Folkeskolelovens vejledende mindste timetal i 

forhold til elevens klassetrin. Der tilbydes undervisning i den vejledende fagrække for 

de enkelte klassetrin. Dette kan fraviges af hensyn til den enkelte elevs trivsel og 

faglige formåen efter aftale med forældrene. 

 

Heldagsskolens overordnede mål er, at skabe et læringsrum, hvor eleverne har 

mulighed for at udvikle selvværd og selvstændighed. Gennem træning i tilegnelse af 

strategier inden for sociale og praktiske færdigheder og træning i faglige færdigheder, 

der er målrettet mod en afsluttende prøve indenfor almindelige skolefag. 

  

Ud over den faglige undervisning tilbydes eleven social træning. Denne undervisning 

har til formål at lære den enkelte elev strategier, til at rumme egne vanskeligheder. 

 

Elever der er parate til inklusion til den almene folkeskole tilbydes dette. Skolen, 

forældre/plejeforældre og eleven samarbejder om dette. Alle parter er lige vigtige. På 

den ene side lærer og pædagogens professionelle kompetencer i forhold til skolens 

kerneydelser, og på den anden side elevens og forældre/plejeforældres ressourcer og 

specielle viden om elevens hele livssituation. 

Der udarbejdes en inklusionsjournal løbende over forløbet. 

I hverdagen er der en glidende overgang fra skole til fritidstilbud (klub). Eleverne 

bliver præsenteret for forskellige aktiviteter som f.eks. computer, IPad, kreativ 
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værksted, boldspil, træværksted, praktisk arbejde, svømning, ude leg, Lego m.m. 

Der er dagligt café, hvor eleverne tilbydes eftermiddagsmad. Eleverne kan være med 

til at tilberede dagens ”måltid”. 

 

Sideløbende arbejdes der med regellege og rollelege, for at udvikle elevernes sociale 

kompetencer. Vi støtter den enkelte elev i relationen til de andre elever, ud fra den 

anerkendende og systemiske tilgang. 

Af centrale elementer i det specielle pædagogiske tilbud er øvelse i at være til stede i 

et fællesskab inden for overskuelige rammer. At vente på tur, at have venner, at være 

sammen med venner, at prøve nye ting, som man ikke troede man kunne eller som 

man ikke troede, ville være interessant – alt sammen elementer, som mange af vores 

elever synes er rigtig vanskeligt. 

 

I hverdagen betyder det at vores mål er: 

- At fremme elevens psykiske, emotionelle og sociale udvikling ved at styrke  

  elevens stærke sider for derved at skabe et højt selvværd hos eleven  

  ved at eleven i et trygt miljø bringes i udfordrende situationer for derigennem at  

  øge selvforståelse og tillid, gennem aktiviteter og overskuelige rammer. 

  

- At skabe en hverdag hvor den enkelte elev i gruppen tilgodeses. 

  Ved at hverdagen bygges op om tydelige normer, regler og struktur for derved at  

  lære eleverne handlingsstrategier 

  

- At give eleven undervisning, som er realistisk i forhold til den enkeltes 

funktionsniveau  

  eller at motivere et skoletræt barn til et skoleforløb ved at undervisningen 

tilrettelægges  

  med udgangspunkt i den enkelte elevs forudsætninger og formåen 

  

- At samarbejdet mellem hjemmet og skolen bygger på en gensidig forståelse og  

  respekt for hinandens kompetencer 

  

- At vise respekt for elevens fortid, nærmere som en forklaring og ikke som  

   en undskyldning  
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- At eleven motiveres til fysisk udfoldelse.  

  Ved at bruge de voksne som rollemodeller i leg og fastlagte aktiviteter. 

  

Det vil sige, at der er uanede muligheder og meget få begrænsninger 

  

På Heldagsskolen tilknyttes hver elev både en primær og en sekundær kontaktperson. I 

kontaktfunktionen ligger der, som den væsentlige opgave, at møde eleven med den 

fornødne rummelighed og anerkendelse, for at skabe en tillidsfuld relation.  

Eleverne kommer med forskellige familiemæssige baggrunde, hvilket betyder, at en 

stor del af arbejdet også er at støtte og samarbejde med forældrene. Forældrene er 

værdifulde samarbejdspartnere. Målet er at samarbejdet skal være gensidigt, 

tillidsfuldt, åbent og engageret. Vi samarbejder omkring elevens udfordringer og 

styrke sider. 

 

Vi samarbejder ydermere med elevens netværk, sagsbehandler, psykolog, BUA, 

Børne- og Familiecenteret, almen skoler, sundhedsplejerske, UU vejleder m.m. 

  

Beskrivelse af brugergruppen: Alle skolens elever er visiteret til skolens, af et centralt visitationsudvalg. Der er 

mulighed for at andre kommuner kan købe pladser uden om visitationsudvalget.  

 

Heldagsskolen er et tilbud til normalbegavede elever med AKT problematikker, 

opmærksomhedsforstyrrelser (typisk ADHD), tilknytningsforstyrrelser, tidligt 

skadede, autisme spektrum forstyrrelse, OCD, NLD og andre udviklingsforstyrrelser. 

Eleverne beskrives typisk som dårligt tilpassende og konfliktskabende i folkeskolens 

normalmiljø, da de grundet deres problematikker ikke kan overskue større 

sammenhænge, men det kan også for en del af eleverne, udspringe af problematiske 

vilkår i deres opvækst og familieforhold, der skaber udfordringer i deres liv.  

 

Heldagsskolen modtager elever fra 0. klasse til 9. klasse. Eleverne kan afslutte 

folkeskolens afgangsprøve på Heldagsskolen. 

 

Antal børn/unge/voksne: 58 elever  
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30 medarbejdere 

Aldersgruppe: 0.-9. klasse (5-15 år) 

Arbejdsmetoder: 
Kort beskrivelse af praktikstedets pædagogiske praksis herunder 
teoretiske og metodiske grundlag. (Uddybes senere i relation til 
uddannelsesplanens videns- og færdighedsmål) 
 

Alle medarbejdere arbejder i selvstyrende teams, der planlægger undervisning og 

eftermiddagsaktiviteter. Formålet er at styrke professionaliteten, samt udvikle 

samarbejdet og vidensdelingen lærere og pædagoger imellem. 

 

Lærere og pædagoger samarbejder omkring elevplan (udarbejdes i efterår) og 

statusudtalelse og elevplan (udarbejdes i forår) om elevens faglige, sociale og 

personlige udvikling. Beskrivelserne inddrages i skolehjemsamtalerne og stil 

statusmødet, som afholdes kort efter udarbejdelsen. Til disse møder deltager 

kontaktpersonen og lærer/sekundærperson. 

 

En stor del af pædagogens hverdag er i tæt samarbejde med lærerne. Pædagogens 

opgave er at støtte den enkelte elev til trivsel og læring. Sikre elevgruppen i at 

fungerer som et inkluderende fællesskab, trods forskellige udfordringer. Skabe en 

struktureret og forudsigelig hverdag.  

 

Af centrale elementer i det specialpædagogiske tilbud er øvelse i at indgå i et 

forpligtende fællesskab inden for overskuelige rammer. Dette indebærer at eleverne 

øver sig i; at vælge aktiviteter, at vente på tur, at have venner, at være sammen med 

venner, at prøve nye ting som de ikke troede de kunne, eller som de ikke, troede kunne 

være interessant – alt sammen elementer, som mange af eleverne har 

svært/udfordrende ved/i. Træning af sociale færdigheder, strategier, handlemuligheder 

og konfliktløsning. 

 

Vi tager afsæt i den enkelte elev og gruppens behov og forudsætninger, kombineret 

med personalets faglige viden og professionalitet for at forme en hverdag der giver 

mening for eleven og gruppen. 

Endvidere arbejder vi inkluderende med fokus på at skabe fællesskaber og inddrage 

den enkelte elev som bidragende til fællesskabet. Inklusion er et værdigrundlag for 

medarbejdere i BRK’s skole og institutioner.  
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Fysiske rammer; ude og inde: 
Faciliteter (herunder faciliteter i lokalområdet) 

Heldagsskolen er beliggende på nedlagt folkeskole i Østermarie. Skole har tæt 

samarbejde med idrætshallen, som ligger lige ved siden af skolen. Bag idrætshallen 

ligger der et lille skovområde som vi også benytter. Ydermere er der et stor 

græsområde, med boldbaner (almindelige og kunststofbaner)  

 

Fysiske rammer udendørs: 

 Legeplads med klatrestativ, sandkasse, svævebane 

 Lille boldbane 

 Volleyball bane 

 Basketball bane  

 Trafikbane 

 Trampoliner 

 Parkourbane 

 Historisk minilandsby 

 

Fysiske rammer indendørs: 

 Små undervisningsrum  

 Grupperum  

 Bibliotek 

 Multirum 

 Træværksted 

 Billedkunst/håndarbejde lokale  

 Skolekøkken 

 Musiklokale 

 Pedelområde 

 Kontorområde 

 Mødelokale 

 UU vejleder/psykolog/sundhedsplejerske lokale 

 Sagsbehandler lokale 

 Personalerum 

 Læringsrum til personalet 
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Det er både i undervisningen og i fritidsdelen at disse lokaler bliver benyttet. 

Ansatte  
(Antal og faggrupper – pædagogisk faggruppe og andre faggrupper) 

Der er en overordnet skoleleder og teamleder ansat. De udgør skolens ledelsesteam. 

Vores ledelse- og personalekultur vægter åbenhed og imødekommenhed højt. Skolen 

ønsker en arbejdsplads i et arbejdsmiljø, hvor medarbejdere trives og videns deler, 

samt får sparring rådgivning og vejledning. 

 

Pædagoger: 15 

Lærere: 15 

 

Samarbejdspartner: Forældre, plejeforældre, elevens netværk, psykologer, 

familiebehandler, Børnepsykiatriske Ambulatorium, sagsbehandler, talepædagog, 

aflastningssteder, folkeskoler, Børne- og familiehuset, Ungehuset, UU, SSP, politiet 

etc. 

Dato for sidste revidering: Maj 2019 

 



 8 

 

C. Uddannelsesplan for specialiseringen: Social- og specialpædagogik – 2. praktikperiode 

Kompetenceområde: Relation og kommunikation - 2. praktikperiode  

Pædagoger med denne specialisering har særlige kompetencer til at indgå i social- og specialpædagogisk arbejde med mennesker i forhold til tre overordnede 
målgrupper: 

A. Børn og unge med særlige behov. 

B. Mennesker med sociale vanskeligheder. 

C. Mennesker med psykiske og/eller fysiske funktionsnedsættelser 

Kompetenceområdet 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 studerende kan …….. 

Hvordan afspejles dette i den pædagogiske 
praksis? 
Hvordan kan den studerende tilegne sig 
dette mål? 
 

Anbefalet litteratur: 

kommunikationsformer og 
relationsdannelse, herunder om 
den professionelle samtale 

kommunikere professionelt, 
etablere og indgå i professionelle 
relationer til mennesker i udsatte 
positioner, 

Den studerende skal indgå i en 

professionel relation med vores elever. 

Den studerende skal i praktikperioden 

kunne sætte tydelige grænser over for den 

enkelte elev, for at nedsætte risikoen for 

konflikter og misforståelser mellem 

eleverne. 

Den studerende skal kunne formulerer sig 

tydeligt og konkret. 
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Den studerende skal løbende reflektere 

over sin egen og andres praksis i det 

daglige arbejde med eleverne.  

Disse refleksioner drøftes til vejledning.  

 

professionsetik og pædagogiske 
værdier, 

analysere og vurdere etik, magt 
og ligeværd i sin egen og andres 
tilgang til det enkelte menneske 
og til fællesskaber, 

Elever på Heldagsskolen er ofte præget af 

mistillid til deres omgivelser. Deres 

adfærd vil tit indledningsvis udtrykke en 

afvisning af relationen. 

Den studerende skal i praktikperioden 

møde eleven med den fornødne 

rummelighed og anerkendelse. 

Reflekterer over hvordan den erhvervede 

viden har spillet ind på den pædagogiske 

praksis. 

 

 

konflikt- og voldsforebyggelse, 
konfliktnedtrapning og 
udadreagerende adfærd, 

vurdere konflikter, forebygge og 
håndtere konflikter samt 
evaluere indgreb i konflikt- og 
voldsepisoder, 

Den studerende vil få indsigt i hvordan 

lovgivning og procedurer vedr. brug af 

magtanvendelse er. 

Den studerende skal i løbet af praktikken, 

omgås konflikter på bedst mulig måde, 

ved hjælp af nedtrappende metoder og 

metoder som afleder konflikten. 

Observere og reflektere over egen og 

andres handlinger.  

Disse refleksioner drøftes til vejledning.  

 

 

 

bevægelsesmæssige, musiske, 
æstetiske og kreative processers 
betydning i den socialpædago- 
giske praksis  

tilrettelægge, gennemføre og 
evaluere pædagogiske aktiviteter 
inden for udvalgte områder, 
herunder inddrage børn, unge og 

Den studerende skal i løbet af 

praktikperioden, arbejde selvstændigt 

med en planlagt pædagogisk aktivitet. 

Tilrettelægge, gennemfører og evaluere.  

Ydermere forventer vi at den studerende 

 



 10 

voksnes kreativitet og perspektiv  tager aktivt del i tilrettelæggelse af 

elevernes hverdag.   

 

Den studerende kan med hjælp fra det 

øvrige personale skabe rammerne for 

denne aktivitet.  

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. 

Den studerende vil i løbet af 

praktikperioden, indhente viden omkring 

den enkelte elevs udfordringer/styrkesider 

og gøre brug af disse i relationen til 

eleven. 

 

 

Praktikvejledning i 3. praktikperiode 
 

Organisering af praktikvejledning 
Hvordan er praktikvejledningen organiseret og tilrettelagt? 
Hvordan inddrages den studerendes portfolio? 

Den studerendes placering vil enten være i indskolingen(0. – 3. klasse) eller mellemtrinet (4. – 6. klasse). Praktikken vil varetages af personalet i teamet og den 

ugentlige vejledning på 2 timer vil varetages af en uddannet pædagog. 

Vejledningen tilrettelægges fra uge til uge, hvor vi sammen udarbejder en dagsorden. Vi tager hver gang udgangspunkt i Ugen der gik, hvor den studerendes 

portofolie med 1-2 refleksioner fra hverdagen indgår. 

Vi tager løbende aktuelle temaer op i forhold til læringsmålene eller andre emner, der har relevans for praktikken. 

 

Anbefalet litteratur: Vi vil løbende i praktikken anbefale litteratur som knytter sig til de fokusområder, temaer/emner, udfordringer vi møder i dagligdagen. 
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C. Uddannelsesplan for specialiseringen: Social- og specialpædagogik - 3.praktikperiode 
 

Kompetenceområde: Samarbejde og udvikling – 3. praktikperiode. 

Området retter sig mod samarbejdsrelationer i og udvikling af social- og specialpædagogisk praksis i samspil med målgrupperne. 

Kompetencemål: Den studerende kan gennem udvikling af pædagogisk praksis understøtte de tre målgruppers lærings-, udviklings- og omsorgsbehov og 
perspektiver i samarbejde med relevante aktører. 

Vidensmål:  
Den studerende har viden om ……. 

Færdighedsmål:  
Den studerende kan …….. 

Hvordan afspejles dette i den 
pædagogiske praksis? 
Hvordan kan den studerende tilegne sig 
dette mål? 
 

Anbefalet litteratur: 

institutionelle, organisatorske og 
ledelsesmæssige rammer for 
social- og specialpædagogiske 
indsatser, 

agere professionelt inden for de 
givne institutionelle, 
organisatoriske og 
ledelsesmæssige rammer, 

Den studerende vil i løbet af 

praktikperioden få indblik i skolens 

organisatoriske og ledelsesmæssige 

rammer, ved at skolelederen vil fortælle 

om det ledelsesmæssige arbejde. 

 

Vi forventer at den studerende vil kunne 

samarbejde med det tværfaglige 

personale. 

 

 

forskellige social- og 
specialpædagogiske tilgange og 
metoder, 

foretage en faglig vurdering af de 
metoder, som anvendes på 
praktikstedet 

Den studerende vil i løbet af 

praktikperiode stifte bekendtskab med de 

udfordringer og styrkesider den enkelte 

elev besidder.  

Eleverne har brug for tydelige og 

troværdige voksne, som kan skabe 
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overskuelige og trykke rammer.          

Den studerende skal løbende reflektere 

over egne og andres handlinger. Give 

eleverne ”værktøjer” til at mestre sociale 

situationer og herefter kunne danne 

relationer. 

 

tilgrænsende fagligheder og 
rammerne for tværprofessionelt 
samarbejde, 

indgå i tværprofessionelt 
samarbejde om løsningen af 
konkrete opgaver og/eller 
problemstillinger, 

Den studerende vil i løbet af praktikken 

få større kendskab til det 

tværprofessionelle arbejde, ved at deltage  

i: 

 Teammøder 

 Fællesmøder 

 Supervision 

 Besøg på Børne- og 

familiecenteret 

 Børne- og Familiehuset 

 Andre relevante 

samarbejdspartner 

 

Og herigennem bidrage med konkrete 

løsninger på problemstillingen, hvor der 

er behov for andres ekspertise. 

 

 

opgave- og ansvarsfordeling 
mellem målgrupperne, 
professionelle, frivillige og 
pårørende, 

redegøre for egen faglighed, 
opgaver og ansvar i et mange 
facetteret samarbejde 

Vi forventer at den studerende får et 

kendskab til, hvordan den pædagogiske 

rolle er på Heldagsskolen. 

 

At den studerende aktivt deltager i det 

daglige arbejde på Heldagsskolen, ved at 

være nysgerrig og engageret, og værre en 

del af det pædagogiske arbejde på 

skolen.  
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forandringsprocesser og 
innovation, 

deltage i udviklingen af den 
pædagogiske praksis gennem 
innovative og eksperimenterende 
tiltag, 

Den studerende skal løbende reflekterer 

over de pædagogiske metoder (egne og 

andres), samt bidrage til udvikling og 

evt. fornyelse af pædagogiske praksis. 

 

Relationer er et pædagogisk 

kerneredskab og er grundstenen for 

megen udvikling og læring.  

Den studerende skal indgå i relationer 

med eleverne og være nysgerrig på, 

hvordan de kan være med til at gøre en 

forskel. 

 

 

didaktiske og pædagogiske 
metoder til udvikling af 
pædagogisk praksis, herunder 
dokumentation og evaluering, og 

sætte mål, anvende 
dokumentations- og 
evalueringsmetoder og udvikle 
viden gennem deltagelse, 
systematisk erfaringsopsamling 
og refleksion over pædagogisk 
praksis 

Den studerende skal løbende nedskrive 

sine refleksioner i sin porto folie, som vil 

blive læst og gennemgået i 

vejledningstimerne. 

 

Den studerende vil i løbet af praktikken, 

ændre praksis, ud fra egne og andres 

observationer. 

 

Den studerende vil få et indblik i hvilke 

og hvordan forskellige 

dokumentationsformer bliver anvendt på 

Heldagsskolen. 

 

Den studerende vil i slutningen af 

praktikperiode, skulle udarbejde et udsnit 

af en statusudtalelse ud fra en selvvalgt 

elev.  
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førstehjælp. udføre grundlæggende 
førstehjælp 

Den studerende vil få genskab til at 

udføre førstehjælp. 

 

 

Praktikvejledning i 3. praktikperiode 
 

Organisering af praktikvejledning 
Hvordan er praktikvejledningen organiseret og tilrettelagt? 
Hvordan inddrages den studerendes portfolio? 

Den studerendes placering vil enten være i indskolingen(0. – 3. klasse) eller mellemtrinet (4. – 6. klasse). Praktikken vil varetages af personalet i teamet og den 

ugentlige vejledning på 2 timer vil varetages af en uddannet pædagog. 

Vejledningen tilrettelægges fra uge til uge, hvor vi sammen udarbejder en dagsorden. Vi tager hver gang udgangspunkt i Ugen der gik, hvor den studerendes 

portofolie med 1-2 refleksioner fra hverdagen indgår. 

Vi tager løbende aktuelle temaer op i forhold til læringsmålene eller andre emner, der har relevans for praktikken. 

 

Den studerende kan forvente at arbejde i tidsrummet 7.45-15.45. Tidsrummet er både i skole- og fritidstilbud. 

Der afholdes teammøde en gang om ugen indtil kl. 17.00 

Ydermere vil der løbende være fællesmøder og evt. forældrearrangementer. 

Heldagsskolen har åbent i ferier, og den studerende vil også være tilknyttet i disse. 

 

Anbefalet litteratur: Vi vil løbende i praktikken anbefale litteratur som knytter sig til de fokusområder, temaer/emner, udfordringer vi møder i dagligdagen. 

 
 


