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PRAKTIKBESKRIVELSE 

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

Gældende fra 1. august 2014 

Beskrivelse af praktikstedet: 

Institutionens navn: 

Adresse: 

Postnr. og By: 

Tlf.nr.: 

Institutionens E-mail: 

Hjemmeside adr.:  

Institutionsleder: 

Kontaktperson for praktik i pæ-
dagoguddannelsen: 

Kommunal:  

Privat:  

Regional: 

 

Specialområde Hjerneskade Høskoven 

Damagervej 26 

8260 Viby J. 

7847 7301 

soh@ps.rm.dk 

www.SOH.rm.dk 

Anja Baker 

Anja Baker/Lillian Susanne Bomholt 

 

 

Region Midtjylland  
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Institutionstype/  

foranstaltning 

a) Antal børn/unge /voksne 

b) Aldersgruppe  

c) Antal stuer / afdelinger 

d) Åbningstid 

(Skemaet tilpasser sig automatisk, når det udfyldes) 

a) 8 

b) 18-65 år 

c) 8 

d) døgnåben 

Institutionens formål  

jf. lovgrundlag. 

(Skemaet tilpasser sig automatisk, når det udfyldes) 

§83-87 

Karakteristik af brugergrup-

pen: 

Beskrivelse af den / de aktuelle 
børne- / bruger/borgergruppe. 

(Skemaet tilpasser sig automatisk, når det udfyldes) 

Målgruppen for Specialområde Hjerneskades tilbud er personer over 18 år med erhvervet hjerneska-
de og/eller en varig fysisk funktionsnedsættelse. 

Borgernes funktionsnedsættelse kan fx være opstået som følge af: 

• hovedtraume 
• blodprop i hjernen 
• hjerneblødning 
• betændelsestilstand i hjernen 
• iltmangel med påvirkning af hjernen 

Eller optræde sammen med sygdomme som fx: 

• muskelsvind 
• sklerose 
• cerebral parese 
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Arbejdsmetoder: 

Kort beskrivelse af praktikstedets 
pædagogiske praksis og teoreti-
ske og metodiske grundlag (Ud-
dybes senere i relation til uddan-
nelsesplanens videns- og fær-
dighedsmål) 

 

 

I Specialområde Hjerneskade – Høskoven, arbejdes der ud fra en neuropædagogisk forståelses-
ramme, som er en måde at tænke på og derfor ikke en bestemt metode eller fremgangsmåde. 
Neuropædagogik er en tværfaglig disciplin, der bygger på en viden om hjernen og hjerneska-
der, en viden om den enkelte borgers hjerneskade samt den enkelte borgers kontekst. 

Ansatte  

(pædagogiske faggrupper, andre 
faggrupper) 

 

Tværfaglig personalegruppe, sammensat af pædagoger, social og sundhedsassistenter, ergo- 
og fysioterapeuter. 

 

Praktikvejlederens kvalifika-

tioner: 

 

 

 

 

 

 

Pædagogisk grunduddannelse: x 

 

PD modul i praktikvejledning: x 

 

Diplomuddannelse: 2 moduler i erhvervet hjerneskade og samfund. 
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Andet/ andre uddannelser: 

 

 

Navne: Lillian Susanne Bomholt 

 

Tværprofessionelt samarbejde 

in- og eksternt:  
Kommunale sagsbehandler, psykiatri, sundhedssystemet generelt 

Særlige forhold omkring den 

studerendes ansættelse: 

Dag-, aften- og weekend arbejde, og den studerende indgår i normeringen. 

Udadreagerende adfærd hos borgerne kan forekomme, men der er mulighed for at bære alarm 

Flere af borgerne er fuld pleje krævende 

Arbejdsforhold 

Forventes den studerende at ar-
bejde alene? 

Ved bekræftelse: hvor meget og 
hvordan? 

Der er en forventning om at den studerende over tid kan varetage opgaver selvstændigt, men 
den studerende er ikke alene på arbejde. Der er altid mulighed for hjælp og faglig sparring. 

 

Øvrige oplysninger  
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Uddannelsesplan  
Praktikstedet skal jf. bekendtgørelsen §9 stk. 2 udfærdige Uddannelsesplan for de praktikperioder, praktikstedet kan modtage stu-
derende. 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 samar-
bejde 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  
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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.  

X 

X 

X 

X 

 

  

X 
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Uddannelsesplan 1. Praktik (Grundfagligheden) 

Kompetencemål: De studerende kan begrunde, tilrettelægge, gennemføre og evaluere pædagogiske aktiviteter gennem deltagel-

se i pædagogisk praksis på praktikstedet, herunder vurdere egne læreprocesser i praksis. 

Vidensmål: Den studerende 

har viden om 

 
 

Færdighedsmål: Den stu-

derende kan 

Hvilke muligheder for læring kan etableres gennem den dag-

lige pædagogiske praksis og praktikvejledningen? 

(fx Hvordan arbejder praktikstedet med dette? hvilke læringsmulig-
heder tilbyder praktikstedet den studerene? Og hvordan understøtter 
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 arbejde, 

Støtte den enkelte borger i at indgå som en aktiv samfundsborger, 
og bruge de faciliteter der ligger i nærmiljøet. Endvidere i tilrette-
læggelsen af det pædagogiske arbejde og bruge den kommunale 
bestilling §141 i det neuropædagogiske arbejde. 

 

målsætning, tilrettelæggelse 

og organisering af pædago-

gisk praksis, herunder om 

pædagogiske metoders effek-

ter, 

målsætte, tilrettelægge, 

gennemføre og evaluere 

pædagogisk praksis med 

inddragelse af viden om 

effekten af forskellige pæ-

dagogiske metoder, 

Den studerende vil have mulighed for at deltage i kollegial supervisi-
on, faglig vejledning samt teammøder, hvor den pædagogiske prak-
sis samt metoder tilrettelægges og evalueres. 

 

 

evaluerings-, undersøgelses- 

og dokumentationsformer og 

dokumentere og evaluere 

egen deltagelse i pædago-

gisk praksis, herunder re-

Løbende evaluering mellem den studerende og praktikvejleder, samt 
bringe sine refleksioner frem i det tværfaglige samarbejde i den dag-
lige praksis. Endvidere kan det bringes ind på ovennævnte mødefo-



Pædagoguddannelsen   VIA University College  

Side 8 af 19 
 

flektere over kvaliteten i 

egne læreprocesser, og 

ra. 

 

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. 

Sundhed og sundhedsfremme indgå dagligt i den neuropædagogiske 
tilgang til den enkelte borger, og er altid et fokus for at sikre den 
enkelte borgers trivsel og sundhed. Derfor vil det altid indgå som et 
element il den pædagogiske praksis. 

 

 

Angivelse af relevant litte-

ratur:  

Mennesket i hjernen” af Keld Fredens 

”Kommunikation og samarbejde – i professionelle relationer” af Hermansen, Løw og Petersen” 

”Spesialpedagogikk” af Befring og Tangen 

Samt andre fag relevant litteratur fra studiet. 

Evaluering. Her formuleres 
hvordan den studerendes 
læringsudbytte evalueres ved 
2/3 af praktikperioden  

Det aftales mellem den studerende og praktikvejleder. 

Organisering af vejled-

ning: 

a) Hvordan tilrettelægges 
uddannelsesforløbet for den 
enkelte studerende?: 

 

a) Det planlæggelse i samarbejde mellem den studerende, praktikvejleder og afdelingsleder 
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b) Hvordan og hvornår afhol-
des vejledning? 

c) Hvordan inddrages den 
studerendes portfolio i vej-
ledningsprocessen? 

b) Løbende 

 
c) Den inddrages løbende i daglig praksis og i vejledningerne mellem den studerende og praktikvej-
leder 

Den studerendes arbejds-

plan: 

Udleveres ved forbesøg på Høskoven inden praktik start. 

Organisering af kontakt til 

uddannelsesinstitution 

(herunder en kort beskrivelse 
af hvordan institutionen for-
holder sig, hvis der er be-
kymring / problemer i prak-
tikforløbet) 

 

Der tages kontakt af enten afdelingsleder eller praktikvejleder til uddannelsesinstitutionen 
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Uddannelsesplan 2. praktik - Social- og specialpædagogik 

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 under-
støtter praktikstedet den studerendes læring indenfor dette?) 

kommunikationsformer og 

relationsdannelse, herunder 

om den professionelle samta-

le, 

kommunikere professionelt, 

etablere og indgå i professio-

nelle relationer til mennesker i 

udsatte positioner, 

Øvelse i anerkendende tilgang og dialog, som er tilpasset den en-
kelte borgers forudsætninger for kommunikation ud fra viden om 
borgerens hjerneskade. 

Der er mulighed for løbende sparring og dialog i det tværfaglige 
samarbejde med kollager, praktikvejleder samt afdelingsleder. 
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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, 

Opmærksom på den enkelte borgers muligheder for indflydelse på 
eget liv og medbestemmelse. 

Opmærksom på definitionsmagten i relationen mellem den enkel-
te borger og den studerende, samt indgå aktiv i dialogen omkring 
denne i det tværfaglige samarbejde. 

 

konflikt- og voldsforebyggel-

se, konfliktnedtrapning og 

udadreagerende adfærd, 

vurdere konflikter, forebygge 

og håndtere konflikter samt 

evaluere indgreb i konflikt- og 

voldsepisoder, 

Deltage i træning af nænsom nødværge. Endvidere er der mulig-
hed for at blive guidet og få faglig sparring af kollegaer og prak-
tikvejleder på konkrete problematikker løbende i det pædagogiske 
arbejde.  

 

 

bevægelsesmæssige, musi-

ske, æstetiske og kreative 

processers betydning i den 

socialpædagogiske praksis og 

tilrettelægge, gennemføre og 

evaluere pædagogiske aktivite-

ter inden for udvalgte områder, 

herunder inddrage børn, unge 

og voksnes kreativitet og per-

spektiv og 

Deltage i udarbejdelse, samt opstilling af mål/delmål ud fra den 
enkelte borges § 141 handleplan. Endvidere indgå i dokumentati-
onsarbejdet på Bosted og evaluering af mål/delmål, i et samar-
bejde med kollegaer og praktikvejleder. 

 

 

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-

Mulighed for at indgå i et tværfagligt samarbejde med ergotera-
peuten eller fysioterapeuten omkring vurdering og anvendelse af 
nye teknologiske hjælpemidler. Endvidere er der mulighed for 
samarbejde og sparring med en projektmedarbejder omkring 
”Teknologi i Hverdagen”. 
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vikling og læring. 

Angivelse af relevant litte-

ratur:  

”Mennesket i hjernen” af Keld Fredens 

”Kommunikation og samarbejde – i professionelle relationer” af Hermansen, Løw og Petersen” 

”Spesialpedagogikk” af Befring og Tangen 

Samt andre fag relevant litteratur fra studiet. 

Evaluering. Her formuleres 
hvordan den studerendes 
læringsudbytte evalueres ved 
2/3 af praktikperioden  

Det aftales mellem den studerende og praktikvejleder. 

Organisering af vejled-

ning: 

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) Det planlæggelse i samarbejde mellem den studerende, praktikvejleder og afdelingsleder 

 

b) Løbende 
 

c) Den inddrages løbende i daglig praksis og i vejledningerne mellem den studerende og praktikvej-
leder 

Institutionen som praktik-

sted: 

Det er vigtigt i det pædagogiske arbejde med Specialområde Hjerneskades målgruppe, at den stu-
derende har mental robusthed, og ved hvor egne og andres grænser er. Kan forholde sig professio-
nel i relationen og skelne mellem det private, personlige og professionelle. Og at den studerende 
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Er der særlige forventninger 
til den studerendes forud-
sætninger? 

kan forholde sig refleksivt og nysgerrigt til de antagelser og værdier, der styrer egen og andres 
professionelle arbejde. 

Den studerendes arbejds-

plan: 

 

Udleveres ved forbesøg på Høskoven inden praktik start. 

Organisering af kontakt til 

uddannelsesinstitution 

(herunder en kort beskrivelse 
af hvordan praktikstedet for-
holder sig, hvis der er be-
kymring / problemer i prak-
tikforløbet) 

Der tages kontakt af enten afdelingsleder eller praktikvejleder til uddannelsesinstitutionen 

 



Pædagoguddannelsen   VIA University College  

Side 14 af 19 
 

 

Uddannelsesplan 3. praktik - Social- og specialpædagogik 

Område 4: Samarbejde og udvikling – 3. praktikperiode. 

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

målgrupperne. 

Kompetencemål: Den studerende kan gennem udvikling af pædagogisk praksis understøtte de tre målgruppers læ-

rings-, udviklings- 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 dag-

lige pædagogiske praksis og praktikvejledningen? 

(fx Hvordan arbejder praktikstedet med dette? hvilke læringsmu-
ligheder tilbyder praktikstedet den studerende? Og hvordan under-
støtter praktikstedet den studerendes læring indenfor dette?) 

Den institutionelle, organi-

satorske og ledelsesmæssi-

ge rammer for social- og 

specialpædagogiske indsat-

ser 

agere professionelt inden for 

de givne institutionelle, organi-

satoriske og ledelsesmæssige 

rammer, 

Den studerende vil ved start af praktik indgå i et introduktionspro-
gram ”Introduktion til afdelingen - de første 89 dage” med praktik-
vejleder. Endvidere er der mulighed for at deltage på introkursus til 
Specialområde Hjerneskade, hvis det afholdes under praktik. 

Endvidere vil afdelingsleder efter de første 3 uger afholde en sam-
tale med den studerende omkring bl.a. Den Danske Kvalitetsmodel, 
Sikkerhedsplanen og virksomhedsgrundlaget for Specialområde 
Hjerneskade. 

forskellige social- og speci-

alpædagogiske tilgange og 

foretage en faglig vurdering af 

de metoder, som anvendes på 

Gøres ved afprøvning i praksis i det pædagogiske arbejde ved den 
enkelte borger, samt ved faglig sparring og evaluering i det tvær-
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metoder, praktikstedet, faglige samarbejde. 

tilgrænsende fagligheder og 

rammerne for tværprofessi-

onelt samarbejde, 

indgå i tværprofessionelt sam-

arbejde om løsningen af kon-

krete opgaver og/eller pro-

blemstillinger, 

Samarbejde i teams omkring den enkelte borger ud fra borgerens 
§141. 

Endvidere er der mulighed for at den studerende deltager på 
teammøder, supervision og faglig vejledning. 

opgave- og ansvarsfordeling 

mellem målgrupperne, pro-

fessionelle, frivillige og på-

rørende, 

redegøre for egen faglighed, 

opgaver og ansvar i et mange-

facetteret samarbejde, 

På vejledning med praktikvejleder, på teammøder samt i det tvær-
faglige samarbejde. 

forandringsprocesser og 

innovation, 

deltage i udviklingen af den 

pædagogiske praksis gennem 

innovative og eksperimente-

rende tiltag, 

Indgå i projekter i omkring mål/delmål ud fra den enkelte borgers 
§141, samt den studerendes egne projekter i forbindelse med ud-
dannelsen. 

didaktiske og pædagogiske 

metoder til udvikling af pæ-

dagogisk praksis, herunder 

dokumentation og evalue-

ring, og 

sætte mål, anvende dokumen-

tations- og evalueringsmetoder 

og udvikle viden gennem del-

tagelse, systematisk erfarings-

opsamling og refleksion over 

pædagogisk praksis og 

I arbejdet med mål/delmål ud fra den enkelte borgers §141 hvor 
der løbende foretages vurderinger, refleksioner over egen praksis i 
dialog og faglig sparring med praktikvejleder og kollegaer i det 
tværfaglige samarbejde. Samt indgå i evalueringen omkring kon-
krete delmål. 

Endvidere er der mulighed for at den studerende deltager på 
teammøder, supervision og faglig vejledning. 

førstehjælp. udføre grundlæggende første-

hjælp. 

Der er mulighed for at gennemføre e-læring samt hands on kursus i 
Basal Genoplivning, hvis det afholdes under praktik 



Pædagoguddannelsen   VIA University College  

Side 16 af 19 
 

Angivelse af relevant lit-

teratur:  

”Mennesket i hjernen” af Keld Fredens 

”Kommunikation og samarbejde – i professionelle relationer” af Hermansen, Løw og Petersen” 

”Spesialpedagogikk” af Befring og Tangen 

Samt andre fag relevant litteratur fra studiet. 

Evaluering. Her formuleres 
hvordan den studerendes 
læringsudbytte evalueres 
ved 2/3 af praktikperioden  

Det aftales mellem den studerende og praktikvejleder. 

Organisering af vejled-

ning: 

a) Hvordan tilrettelægges 
uddannelsesforløbet for den 
enkelte studerende?: 

b) Hvordan og hvornår af-
holdes vejledning? 

c) Hvordan inddrages den 
studerendes portfolio i vej-
ledningsprocessen? 

 

 

a) Det planlæggelse i samarbejde mellem den studerende, praktikvejleder og afdelingsleder 

 

b) Løbende 

c) Den inddrages løbende i daglig praksis og i vejledningerne mellem den studerende og praktikvej-
leder 

Institutionen som prak-

tiksted: 

Er der særlige forventninger 
til den studerendes forud-

Det er vigtigt i det pædagogiske arbejde med Specialområde Hjerneskades målgruppe, at den stude-
rende har mental robusthed, og ved hvor egne og andres grænser er. Kan forholde sig professionel i 
relationen og skelne mellem det private, personlige og professionelle. Og at den studerende kan for-
holde sig refleksivt og nysgerrigt til de antagelser og værdier, der styrer egen og andres professio-
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sætninger? nelle arbejde. 

Den studerendes ar-

bejdsplan: 

 

Udleveres ved forbesøg på Høskoven inden praktik start. 

Organisering af kontakt 

til uddannelsesinstituti-

on 

(herunder en kort beskrivel-
se af hvordan praktikstedet 
forholder sig, hvis der er 
bekymring / problemer i 
praktikforløbet) 

 

Der tages kontakt af enten afdelingsleder eller praktikvejleder til uddannelsesinstitutionen 
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Uddannelsesplan 4. praktik - Bachelorprojektet  

Område: Bachelorprojektet, herunder 4. praktikperiode. 

Bachelorprojektet udspringer af den studerendes specialiseringsområde. Bachelorprojektet og den tilhørende bachelorpraktik tager 
udgangspunkt i en professionsrelevant problemstilling. 

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

spil, og demonstrere professionsfaglig dømmekraft, 

følgende forholds indflydelse på den valgte 
problemstilling: 
-Kulturelle og sociale. 
-Institutionelle og organisatoriske. 
-Historiske, samfundsmæssige og internatio-

nale, 

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 valg-

te 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: 

 

 

Institutionens rammer for empiriindsamling: 

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

Hvis dette ikke foreligger skal der indhentes samtykkeerklæringer, enten ved den enkelte borger eller ved værge. 

Kontaktperson for den studerende 

 

 


