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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: Børnehuset Immerkær 

Adresse: Immerkær 38 - 40 

Tlf.: 36759983 

E-mailadresse: Bornehusetimmerkaer@hvidovre.dk 

Hjemmesideadresse: www.Bornehusetimmerkaer.dk 
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Åbningstider: Mandag-torsdag 6.30-17.00 fredag 6.30 -16.00 

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)  
 

Praktikstedets formål - jævnfør lovgrundlag:  

Beskrivelse af brugergruppen: 1 praktik kan både være i børnehaven og vuggestuen. 2 og 3 praktik er i vuggestuen. 
Vi modtager børn fra de omkring liggende villakvarterer og boligkomplekser, dvs. 
vores brugergruppe er med familier med forskellige baggrunde og ressourcer. 

Antal børn/unge/voksne: Ca. 52 vuggestuebørn og Ca. 80 børnehavebørn  

Aldersgruppe: 0-3 år i vuggestuen, 3-6 år børnehaven 

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

Vi er en daginstitution med naturprofil. Dette betyder, at vi har et særligt fokus på, 
hvordan vi kan bruge naturen i vores daglige arbejde med børnene. I 2022 og 2023 
har vi i gang med at blive naturcertificeret fra Skovskolen. 
Vi tror på, at alt hvad børn gør, giver mening for dem. Det betyder, at vi som voksne 
skal være nysgerrige på dem og deres handlinger. Derudover har vi et særligt fokus 
på at skabe deltagelsesmuligheder for børnene, samt den voksnes rolle heri. Vi 
arbejder med vores læringsmiljøer hele dagen. 

Fysiske rammer; ude og inde: 
Faciliteter (herunder faciliteter i lokalområdet) 

I vores vuggestue har vi 4 stuer. Vi har i vuggestuen 3 forskellige legepladser, der kan 
benyttes i forhold til børnenes alder. I vores børnehave har vi også 4 stuer. Vi har en 
fantastisk legeplads med alt lige fra bålhytte til sansehave og cykelbane. Vi bor tæt på 
Brøndby skoven og Rebæk sø samt Rødovre station med gode bus og tog 
forbindelser. 

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

Vi er: 
8 pædagoger i vuggestuen, 8 pædagoger i børnehaven,  
1 Inklusionspædagog tilknyttet begge huse 
3 PAU uddannet medhjælpere i vuggestue, 1 i Pau uddannet i børnehaven. 
2 Medhjælpere i vuggestuen, 3 medhjælpere i børnehaven  
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2 Køkkendamer 
2 i ledelsen. 
Derudover modtager vi pædagoger og PAU studerende, Løntilskudsmedarbejdere og 
jobrotationsmedarbejdere. 
 

Dato for sidste revidering: August 2022 
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B. Uddannelsesplan 

 

Uddannelsesplan for 1. praktikperiode - Pædagogens praksis 
Pædagogisk Grundfaglighed - Pædagogens praksis – 1. praktikperiode. 
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 den 
pædagogiske praksis? 
Hvordan kan den studerende tilegne sig 
dette mål? 
 

Anbefalet litteratur 

praktikstedets målgrupper samt 
praktikstedets pædagogiske og 
samfundsmæssige opgaver, 

anvende viden om praktikstedets 
samfundsmæssige 
opgaver i tilrettelæggelsen af det 
pædagogiske arbejde, 

Vi er en kommunal daginstitution på 0-6 
års området, som er underlagt 
dagtilbudsloven og derigennem den nye 
styrkede læreplan. Vores 
samfundsmæssige opgave er opfylde 
denne. Vi forventer, at den studerende 
sætter sig ind i og arbejder ud fra den nye 
styrkede læreplan.  
 
Praktikvejlederen vil inddrage den 
studerende i den daglige pædagogiske 
praksis, ud fra børnegruppernes alder. 
 

I samarbejde med praktikvejlederen,  
findes der relevant litteratur i forhold til  
den enkeltes målsætning. 
 
Dagtilbudsloven 
 
Den styrkede pædagogiske læreplan  
 
Immerkærs nye styrkede læreplan 
 
Vuggestuen: 
Liv og læring i vuggestuen – målrettet, 
pædagogisk praksis med 0-3 årige børn 
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Vejlederen taler med den studerende om, 
hvordan man i praksis kan se, at vi lever 
op til dagtilbudsloven, og hvordan man i 
praksis kan se at, vi arbejder ud fra den 
ny styrkede læreplan. 

(Bogen lånes i vuggestuen). 

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, 

Den studerende vil få erfaring i 
planlægning, tilrettelæggelse og 
gennemførelse af pædagogisk praksis. 
Den studerende kan bruge Immerkærs 
læreplansskema eller andet selvvalgt 
værktøj eksempelvis smitte modellen.  
 
Den studerende vil få mulighed for at 
afprøve pædagogiske metoder i samråd 
med praktikvejlederen og stuens 
personale, for at få indsigt i metodernes 
effekt. 
 
 
 

 

Evaluerings-, undersøgelses- og 
dokumentationsformer,  

Dokumentere og evaluere egen 
deltagelse i pædagogisk praksis, 
herunder reflektere over kvaliteten 
i egne læreprocesser,  

Den studerende får mulighed for at 
planlægge, tilrettelægge og evaluere på 
stuemøderne.  

Jævnligt tilbydes der vejledning med 
praktikvejlederen. 

I Immerkær øver vi os meget i at 
reflektere og undre os over egen og 
andres praksis, hvilket vi ligeledes gerne 
ser, at den studerende gør. 

Der er mulighed for at reflektere løbende 
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over egne læreprocesser, sammen med 
personalet. 

Den studerende vil blive inddraget i 
brugen af læreplansskemaet samt 
sprogtrappen/sprogvurdering. 

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. 

I Immerkær har vi fokus på daglig 
hygiejne, herunder håndvask, dagligt 
synlig rengøring.  I vintermånederne 
bruges der indendørs sko. 
 
Vi har en kostpolitik, og børnene tilbydes 
en sund og varieret sund kost hver dag.  
Vi har under vores måltiderne fokus på, 
hvordan vi skaber deltagelsesmuligheder 
for børnene, og hvad den voksnes rolle er 
heri.   
Vi har fokus på balancen mellem af lade 
barnet eksperimentere og dannelse. 
 
 

 

 

Praktikvejledning i 1. praktikperiode  
 

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

Der tilbydes jævnligt vejledning med praktikvejlederen og/eller anden personale i huset. Port folie inddrages i vejledningen 

I Immerkær øver vi os meget i at reflektere og undre os over egen og andres praksis, hvilket vi ligeledes gerne ser, at den studerende gør. Der er mulighed for 
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at reflektere løbende over egne læreprocesser, sammen med personalet 
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C. Uddannelsesplan for 2. og 3. praktikperiode 
 

C. Uddannelsesplan for specialiseringen: Dagtilbudspædagogik - 2. praktikperiode 

Kompetenceområde: Relation og kommunikation – 2. praktik 
Pædagoger med denne specialisering har særlige kompetencer til at arbejde inden for den del af det pædagogiske arbejdsområde, der retter sig mod 0–5-
årige. De vil i særlig grad have kompetencer til at skabe og udvikle pædagogiske miljøer og aktiviteter, hvor der på et pædagogisk fagligt grundlag skabes 
optimale betingelser for et stimulerende og trygt børneliv. 

Kompetenceområdet retter sig mod relationer, samspil og kommunikation i pædagogisk praksis med 0-5-årige børn, herunder betydningen af børns 
forskellige livsbetingelser for trivsel, relationer og kommunikation. 

Kompetencemål: Den studerende kan skabe relationer til det enkelte barn og børnegruppen, støtte børnene i at indgå i relationer til hinanden, støtte 
udviklingen af børns kommunikative kompetencer, beherske professionel kommunikation samt reflektere over sine egne evner til at kommunikere og indgå i 
relationer. 

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: 

det 0-5 årige barns 
forudsætninger og 
udviklingsmuligheder, herunder 
børn med særlige behov, 

tilrettelægge differentierede 
pædagogiske aktiviteter gennem 
analyse af børns forudsætninger, 
interaktion og kommunikation, 

Vi arbejder i mindre børne fællesskaber  
på stuerne og den studerende vil på  
stuemøder, være en del af  
tilrettelæggelsen af både 
børnesammensætningen i grupperne og  
aktiviteterne, samt læringsmiljøerne på  
stuen.  
Vi tager altid udgangspunkt i, hvor det 
enkelte barn og børnegruppen er. 

I samarbejde med praktikvejlederen  
findes der relevant litteratur i forhold til  
den enkeltes målsætning. 
Derudover forventes det at den 
studerende har gjort sig bekendt med  
 
Dagtilbudsloven 
 
Den styrkedede pædagogiske læreplan  
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Den studerende vil herigennem få viden  
om børns generelle udvikling og  
forskelligheder, og hvordan der  
pædagogisk kan arbejdes  
inkluderende, for at børn med særlige 
behov bliver en del af fællesskabet. 
 
Den studerende vil blive inddraget i  
de pædagogiske redskaber vi benytter  
som er: Læreplansskema, Topi og 
sprogtrappen. 
   

Immerkærs styrkede læreplan. 
 
Liv og læring i vuggestuen – målrettet 
pædagogisk praksis med 0-3 årige børn 
(Bogen lånes i vuggestuen.) 
 
 
 
 

samspil og interaktion samt 
relationernes betydning for det 0-
5 årige barns leg, læring, 
socialisering, trivsel og udvikling, 

skabe nærværende relationer og 
understøtte det enkelte barns 
udfoldelses- og 
deltagelsesmuligheder i 
fællesskabet, 

I Immerkær tror vi på, at alt hvad børn  
gør, giver mening for dem. Det betyder,  
at vi i relationsarbejdet skal være  
nysgerrige  
på børnene – hvad har de behov for i  
relationen? Hvorfor reagere de,  
som de gør? 
 
Den studerende vil få medansvar for en  
børnegruppe på 4-5 børn, og vil have   
mulighed for at skabe en nærværende  
relation til det enkelte barn.  
Herudover vil den studerende selvfølgelig  
også skabe relationer til stuens og husets 
øvrige børn. 
 
Det forventes at den studerende deltager  
Og bidrager på personale og stuemøder,  
hvor den faglige refleksion, som er  
baggrund for den pædagogiske praksis,  
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foregår.  

dialog og professionel 
kommunikation, 

kommunikere nuanceret, præcist 
og forståeligt med børn, familier 
og kolleger, 

Vi forventer at den studerende deltager 
aktivt i stuemøder, personalemøder, 
reflektionsmøder og lign.  
 
Vi giver den studerende  
mulighed for at være tilstede under  
eventuelle forældresamtaler. 
 
Den studerende vil i dagligdagen 
kommunikere med kollegaer og forældre. 

 

leg, legeteori og legekulturer rammesætte børns leg, Legen er grundlæggende i Immerkær. Vi 
arbejder vi med forskellige former for leg 
og læringsrum. 
De formelle rum er dem, hvor den voksne 
har planlagt aktiviteten og det uformelle 
rum er det rum, hvor børn selv vælger 
deres leg. Vi arbejder i Immerkær med, 
hvordan den voksne er aktiv deltagende i 
begge former for leg. 
Den studerende vil blive en aktiv del af 
dette. Den studerende har medansvar for 
en mindre børnegruppe på stuen og har 
muligheder for at arbejde med at 
rammesætte børns leg. 
 
 
 

 

kropslig, kreativ, musisk og  
æstetisk læring og udfoldelse i 
pædagogisk praksis  

målsætte, tilrettelægge og 
evaluere pædagogiske aktiviteter 
og generelt motivere og 

Vi har en institution med naturprofil.  
Vi har det grønne spirerflag. Vi bruger 
vores uderum aktivt, vi tager på ture i 
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understøtte børns leg og 
æstetiske, musiske og kropslige 
udfoldelse og 

nærmiljøet og tager naturen med ind i 
eksempelvis kreative aktiviteter. 
Igennem vores natur har vi også et stort 
fokus på bevægelse, krop og sanser. 
  
I 2022 og 2023 er vi under uddannelse på 
skovskolen. 
 
Udover at den studerende har medansvar  
for en gruppe børn, vil den studerende 
have mulighed for 
at arbejde sammen med andre voksne  
i huset, og sammen med dem  
tilrettelægge aktiviteter, forløb og  
temaer. 
 
 

omsorg, sundhedsfremmende og 
forebyggende arbejde. 

tilrettelægge, gennemføre og 
evaluere indsatser for omsorg, 
sundhed og forebyggelse 

I Immerkær er vores primær opgave  
at skabe omsorg, sundhedsfremmende 
og forebyggende arbejde for børnene.  
Vi samarbejder med andre faggrupper, 
Bevægelseskonsulent, logo.pæd, psykolog, 
sundhedsplejersker for at 
fremme det enkelte barns trivsel. 
 

 

 

Praktikvejledning i 2. praktikperiode 
 

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



 12 

Der tilbydes jævnligt vejledning med praktikvejlederen og/eller anden personale i huset. Port folie inddrages i vejledningen 

I Immerkær øver vi os meget i at reflektere og undre os over egen og andres praksis, hvilket vi ser at den studerende ligeså gør. Der er mulighed for at reflektere løbende over egne 
læreprocesser, sammen med personalet. 
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C. Uddannelsesplan for specialiseringen: Dagtilbudspædagogik - 3. praktikperiode 

Kompetenceområde: Samarbejde og udvikling – 3. praktikperiode 
Området retter sig mod systematisk og videnbaseret refleksion over og bidrag til udvikling og innovation i pædagogisk praksis. 
 

Kompetencemål: Den studerende skal målrettet kunne tilrettelægge, gennemføre, dokumentere og evaluere aktiviteter og læreprocesser, der støtter 
barnets trivsel, læring, dannelse og udvikling. I den forbindelse skal den studerende på et fagligt grundlag kunne udfordre eksisterende praksis, afsøge og 
vurdere alternative muligheder og bidrage til udvikling af pædagogisk praksis. 

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: 

samfundsmæssige og 
institutionelle 
problemstillinger 
forbundet med pædagogisk 
arbejde i dagtilbud, 

identificere, analysere og vurdere 
samfundsmæssige rammer og 
institutionskulturens betydning 
for samarbejde, pædagogisk 
udvikling 
og kvalitet, 

Vi er forpligtet til at overholde 
dagtilbudsloven.  
Vi er en politisk styret organisation, og det 
forventes at vi er omstillingsparate i 
forhold til, hvad der bliver bestemt politisk. 
 
Den studerende tilbydes vejledning med 
ledelsen omkring Hvidovre Kommunes 
politik, som har betydning for 
institutionens arbejde og kultur. 
 
Forældrene er vores tætte 
samarbejdspartnere, som vi indgår i tætte 
dialoger med for at kunne skabe de bedste 
børnemiljøer.  
 
Den studerende får del i 

I samarbejde med praktikvejlederen,  
findes der relevant litteratur i forhold til  
den enkeltes målsætning. 
 
Det forventes at den studerende har gjort 
sig bekendt med  
Dagtilbudsloven 
Den styrkede pædagogiske læreplan  
 
Immerkærs styrkede læreplan. 
 
Liv og læring i Vuggestuen – målrettet 
pædagogisk praksis med 0-3 årige børn. 
(Bogen lånes i vuggestuen).  
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forældresamarbejdet både i dagligdagen 
og i forbindelse med forældresamtaler. Vi 
tilbyder den studerende mulighed for at 
deltage i møderne, samt mulighed for at 
deltage i et bestyrelsesmøde. 

leg, bevægelse, natur- og 
kulturoplevelser, digitale 
medier samt skabende 
aktiviteters betydning for 0-5 
åriges dannelse, trivsel, 
læring og udvikling, 

udvikle det fysiske, psykiske, 
sociale og æstetiske 
børnemiljø, 

I Immerkær er vi til stadighed optaget af 
børnemiljøet og at det altid er i udvikling. 
Den studerende vil få mulighed for at 
bidrage til denne udvikling.  
 
Vi har en institution med naturprofil.  
Vi har det grønne spirerflag. Vi bruger 
vores uderum aktivt, vi tager på ture i 
nærmiljøet og tager naturen med ind i 
eksempelvis kreative aktiviteter. Igennem 
vores natur har vi også et stort fokus på 
bevægelse, krop og sanser. 
  
I 2022 og 2023 er vi under uddannelse på 
skovskolen. 
 
Ift til leg arbejder vi løbende på vores 
legemiljøer. Vi har udviklet legekasser og 
reflektere meget over dens voksnes rolle i 
legen med børnene.  
 
Alle stuer har en iPad, som er voksenstyret. 
IPad´en benyttes til pædagogiske 
aktiviteter gennem aula og billeder.  

 

forandringsprocesser og 
innovation, 

bidrage til udvikling af 
pædagogisk praksis gennem 

Det forventes af den studerende kan 
arbejde med den styrkede pædagogiske 
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innovative og eksperimenterende 
tiltag, 

læreplan. 
  
I Immerkær bruger vi læreplansskema og 
tilhørende redskaber i den pædagogiske 
praksis. 
 
Vi arbejder hele tiden med udvikling af 
vores læringsmiljøer, så den studerende 
har rig mulighed for at komme med nye 
idéer. 

inddragelse af børn og 
forældres perspektiv i 
udviklings- og 
forandringsprocesser, 

inddrage børn og forældres ideer 
og kreativitet som en del af 
pædagogiske udviklings- og 
forandringsprocesser, 

Den studerende har mulighed for at 
inddrage både børn og forældre i forhold til 
tilrettelæggelse af pædagogiske forløb. 
Den studerende har ansvar for at være 
med til at skabe forandringsprocesser og 
udvikling for børnegruppen. 

 

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 og 

Der forventes at den studerende bidrager  
i forbindelse med  
tilrettelæggelse, dokumentation og 
refleksions i stuens læreplansarbejde. 
 
Den studerende kan bruge vores  
Læreplansskema eller andre  
dokumentationsmetoder eks smitte til egne  
innovative processer. 
 
 

 

førstehjælp. udføre grundlæggende 
førstehjælp. 

Hele personalegruppen har løbende 
gennemført førstehjælpskursus og bliver 
løbende opdateret. 
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Den studerende vil aldrig være alene i 
huset, og såfremt der opstår en situation, 
vil den studerende få hjælp til at løse 
situationen. 

 

Praktikvejledning i 3. praktikperiode 
 

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

Jævnligt tilbydes der vejledning med praktikvejlederen og/eller anden personale i huset. Port folie inddrages i vejledningen. 

I Immerkær øver vi os meget i at reflektere og undre os over egen og andres praksis, hvilket vi ser at den studerende ligeledes gør. Der er mulighed for at 
reflektere løbende over egne læreprocesser, sammen med personalet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


