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PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE 

 

Praktikstedsbeskrivelsen består af 4 hoveddele: 

A. Beskrivelse af praktikstedet 

B. Uddannelsesplan for første praktikperiode 

C. Uddannelsesplan for anden praktikperiode 

D. Uddannelsesplan for tredje praktikperiode 

a) Specialiseringsmuligheder for Børn og Unge 

b) Specialiseringsmuligheder for Mennesker med nedsat funktionsevne 

c) Specialiseringsmuligheder for Mennesker med sociale problemer 

 
 

A. Beskrivelse af praktikstedet 
Institutionens navn: SFO Lovsøen 

Adresse: Gammelgade 10, 4230 Skælskør 

Tlf.: 58 16 08 13 (kontor) 

E-mailadresse: lovsoen@slagelse.dk 

Hjemmesideadresse: www.skaelskoer-skole.dk 

Åbningstider: Mandag til fredag: 06.30 – 8.00, 14.00 – 17.00. 

Institutionsleder: Lars Høj Johansen 

Fysiske rammer, ude og inde: 

Faciliteter (herunder faciliteter i lokalområdet) 

SFO’en har egne lokaler (opdelt i afd. ”Nord” 

og afd. ”Syd”) med adgang til alle skolens faci-

liteter som f.eks. pc – rum, hal, sal, musiklokale, 

sportsplads, skolebibliotek. 

Udendørs har vi legeplads, bålhus, træværksted 

og skolegård. 

Tæt på skov (m/motionsoase), havn, Skælskør 

Nor, Kobæk strand, byliv og bibliotek. 

Antal børn/unge/voksne: Ca. 110 børn og 9 voksne. 

Aldersgruppe: Børn fra 0. – 3. klasse  
Derudover har også børn fra 4. kl. mulighed for at 

benytte morgenmodulet (6.30 – 8.00).  

 

Beskrivelse af målgruppen: Normalområdet 

Indsatsområder/ aktuelle projekter: Krop, bevægelse og sundhed. 

Inklusion og anerkendelse. 

Legen – som barnets vigtigste virksomhed. 

”FRI-tid”. 

”Det hele barn”. 
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Pædagogiske børnefællesskaber. 

Naturfænomener, det æstetiske og kulturelle 

element. 

 

Arbejdsmetoder: 

Beskrivelse af institutionens foretrukne pæda-

gogiske metoder og begrundelser herfor. 

Den grundlæggende ramme omkring de pædago-

giske aktiviteter, er baseret på den anerkendende 

pædagogik. Det er en klar holdning til vigtigheden 

i at have fokus på de gode relationer imellem 

børn, pædagoger og forældre, som forudsætning 

for god trivsel og udvikling.  

Aktiviteterne i SFO’en er i høj grad dem der ska-

ber rammerne og mulighederne for at pædago-

gerne får det enkelte barn i tale i.f.t. det der bety-

der noget i barnets liv. Samtidigt præsenterer akti-

viteterne børnene for flere relations- og handlemu-

ligheder.  

For netop at opnå mulighed for mange forskellige 

anerkendende dialoger, arbejder vi med forskelli-

ge aktiviteter som tager udgangspunkt i og hensyn 

til alder, køn, kultur og børnenes egne interesser. 

Denne mangfoldighed støtter også op om barnets 

medbestemmelse, nysgerrighed, udvikling og læ-

ringslyst.  

Tværprofessionelt samarbejde: 

Faggrupper som institutionen samarbejder med. 

Skolen, sagsbehandlere, psykologer, sundheds-

plejerske og andre SFO’er i nærområdet. 

Vi laver brobygning med de lokale børnehaver 

med udgangspunkt i Slg. Kommunes materiale 

herom. (Kan ses på institutionen) 

For 3. klasserne laver vi brobygning til den 

lokale fritidsklub ”Oliemøllen”.  

 

Personalegruppens sammensætning: 1 medhjælpere, 5 pædagoger, souschef og leder 

(pædagoger). 

Linjefagsmuligheder på praktikstedet 

Hvilke linjefagsområder er der fokus på, sæt 

kryds 

Sundhed, krop og bevægelse x 

Udtryk, musik og drama x 

Værksted, natur og teknik x 

Specialiseringsmuligheder på praktikstedet:  
For hurtigt overblik sæt kryds ved de specialise-

ringsmuligheder, der er på praktikstedet 

Børn og Unge x 

Mennesker med funktionsnedsættelser  

Mennesker med sociale problemer  

Praktikvejlederens kvalifikationer: 

Hvis der er flere vejledere sættes antal ud for de 
Praktikvejleder kursus 

(2 dages kursus) 
x(1) 
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forskellige kvalifikationer. Hvis der er en vejle-

der, sættes kryds ud de forskellige kvalifikatio-

ner. 

 

 

Praktikvejlederuddannelse 

(6-8 ugers uddannelsesforløb) 
x(1) 

Andet/andre uddannelser  

Forbesøgets tilrettelæggelse 

Hvorledes inddrager praktikstedet flg. i forbe-

søget:  

 

 Den studerendes praktikdokumentet med 

den studerendes forberedelse til forbesøget 

 Dialog om praktikstedsbeskrivelsen 

 Dialog om gensidige forventninger inden 

praktikkens start 

 Introduktion til praktikstedet 

 Straffe- og børneattest, tavshedspligt, ansæt-

telsesbrev til lønnede praktikker m.v. 

 Praktikstedets forventninger til den stude-

rende 

 Drøftelsen af læringsmål og praktikperiode  

 Den studerendes mødeplan 

Den studerende ringer og aftaler et forbesøg. 

 

Varighed: 1,5 time 

 

Medbring:  

 Personlige oplysninger 

 Foreløbige læringsmål,  

 Praktikdokument 

 Tre forventninger til praktikperioden 

 Udtalelse fra tidligere praktik 

 

Dagorden:  

 Vi byder på kaffe/te 

 Hilser på personale og evt. børn 

 Tager en snak om gensidige forventnin-

ger til praktikperioden og foreløbige læ-

ringsmål. 

 Rundvisning i SFO og skole 

 

Der udleveres en plan over hvilke kompetencer 

de enkelte personaler besidder og kan vejlede i. 

 

Mødeplan tilsendes på mail efter besøget. 

 

Generelle forventninger til dig som studerende: 

 

 At du har læst Slagelse kommunes børn 

og unge politik 

 At du overholder og respekterer din 

tavshedspligt. 

 At du er i stand til at skabe relationer til 

børn og samarbejdspartnere. 

 At du har visioner om din praktik og kan 

omsætte det i praksis. 

 At du har en engageret og involverende 

tilgang til børn og personale. 

 At du benytter din vejleder. 

 At du giver dig selv lov til at være stude-

rende, og ikke kun praktisk medhjælper. 

 At du møder til tiden.  

 At du er kollegial. 

 At du som studerende udviser skriftlig-
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hed i dit arbejde (logbog, referater og 

opgaver). 

 At du skriftligt evaluerer dit praktik for-

løb. 

 

 

 

 

Organisering af kontakt til uddannelsesinsti-

tutionen i forbindelse med 

 Godkendelse af læringsmål 

 2/3 udtalelse 

 Afsluttende evaluering og indstilling 

Hvordan og hvornår finder det sted? 

 

Uddyb hvordan praktikstedet forholder sig, hvis 

der er bekymring/problemer i praktikforløbet 

……….. 

 

 

 

 

 

 

Ved bekymring for den studerende indkalder 

praktikvejlederen til en samtale mellem stude-

rende, vejleder og evt. leder. Ved yderligere 

bekymring kontaktes koordinatoren for den stu-

derende. 

 

Dato for sidste revidering: 1. juni 2014 

 

 

 

 

 

B. Uddannelsesplan for første praktikperiode 
Tema: Den pædagogiske relation 

Kompetencemål for første praktikperiode 
Målet er, at den studerende ved praktikkens slut kan: 

a) indgå i praktikstedets daglige pædagogiske praksis 

b) indgå i og udvikle betydende relationer og støtte andres evne til etablering af relationer 

c) deltage i planlægning, gennemførelse og evaluering af pædagogiske processer 

d) opsamle og reflektere over erfaringer 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 færdighe-

der 

Centrale kundskabs- og færdighedsområder (CKF) for første praktikperiode 

a) Samspil og relationer mellem deltagerne i den pædagogiske proces 

b) Samspilsprocessers betydning for den enkeltes livskvalitet og udvikling, herunder egen indfly-

delse på og betydning for relationen 

c) Kommunikation, samspil og konflikter i relationer 
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d) Magt og etik i relationer 

 

Nedenfor beskrives, hvorledes man som studerende kan arbejde med CKF’erne for at opnå de fag-

lige kompetencemål? Dvs. her beskrives med eksempler/cases/praksisbeskrivelser, hvordan man i 

praksis kan arbejde med de forskellige kundskabsområder og færdigheder på dette praktiksted. 

Eller hvordan disse områder kommer til udtryk i det pædagogiske arbejde. 

Vi forventer at: 

 Den studerende indgår aktivt i hverdagen for at blive en del den daglige pædagogiske prak-

sis.  

 Den studerende deltager aktivt i personale- og afdelingsmøder, hvor der blandt andet bliver 

planlagt pædagogiske aktiviteter. Her er rig mulighed for at få indflydelse på planlægnin-

gen og evalueringen af disse.  

 Den studerende prøver sig selv af som igangsætter af pædagogiske aktiviteter . Der kan 

f.eks. tages udgangspunkt i de aktiviteter, der er knyttet til periodens linjefag samt speciali-

sering. Den studerende vil opleve, hvilken betydning det har for relationerne til børnene, at 

vi følger dem i både skole og SFO. 

 

Den studerende får mulighed for at indgå i en anerkendende pædagogisk praksis. I første praktik-

periode vil vejledningen tage udgangspunkt i CKF´erne for perioden. 

 

Den studerende har et fast punkt til rådighed på dagsordenen til personalemøderne. Her kan stude-

rende fortælle om studiet, projekter m.m. 

 

Særlige informationer om 1. praktikperiode 

Arbejdsplan for studerende: 

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

arbejde alene? 

Der arbejdes mellem 06.15 – 17.15 mandag til fredag. 

Den studerende har ikke en selvstændig pædagogisk funktion alene, men er som udgangspunkt 

altid sammen med en af de ansatte. Det forventes dog at den studerende kan udføre selvstændige 

praktiske funktioner. 

 

Den studerendes placering på praktikstedet 

Tilknytning til gruppe/stue/afdeling. 

Den studerende tilknyttes, som udgangspunkt, den afdeling som vejlederen arbejder i. 

 

Organisering af praktikvejledning 

Hvordan er praktikvejledningen organiseret og tilrettelagt? 

Hvordan inddrages praktikdokumentet herunder læringsmålene i vejledningen? 

Antal vejledningstimer i perioden: 5 

 

Praktikdokumentet vil være udgangspunkt for størstedelen af vejledningen da vi forventer, at det 

er her den studerende skriver sine refleksioner fra hverdagen. Ligeledes er læringsmålene 

udgangspunktet for vejledningen, hvorfor den studerende forventes at medbringe et opdateret 
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praktikdokument til al vejledning. 

Vejledningen vil derudover tage udgangspunkt i den studerendes faglige interesser i forbindelse 

med praktikken, og eventuelle problemstillinger den studerende møder i sin hverdag i institutionen. 

Vejledningen vil også tage udgangspunkt i de obligatoriske opgaver fra seminariet og vi forventer 

at den studerende overholder alle deadlines i forbindelse med disse opgaver. 

Vi forventer, at den studerende møder forberedt til vejledning og overholder samtlige aftaler og 

deadlines, der er aftalt med kollegaer og praktikvejleder. Ligeledes kan den studerende forvente det 

samme af praktikvejlederen. 

Det er som udgangspunkt praktikvejlederen der varetager vejledningen, men der er også mulighed 

for vejledning med andre kompetente kollegaer.  

På vejledningstimerne forventes det, at den studerende tager medansvar i forhold til dagsorden og 

referat. Faste punkter på dagsordenen vil være læringsmål, praktikdokument og ”Hvordan går 

det?” 

  

Anbefaling af relevant faglitteratur 

Bente Lynge: ”Anerkendende pædagogik – om nærvær i børnehøjde”  

 

Jesper Juul: ”Relationskompetence” (Anerkendelse) 

 

Pernille Hviid og Charlotte Højholt ”Fritidspædagogik og børneliv” 

 

 

 

 

C. Uddannelsesplan anden praktikperiode 
Tema: Den pædagogiske institution 

Kompetencemål for anden praktikperiode 
Målet er, at den studerende ved praktikkens slut kan: 

a) indgå i og bidrage til tilrettelæggelsen og organiseringen af det daglige pædagogiske arbejde 

b) deltage i udviklings- og forandringsprocesser 

c) planlægge, gennemføre, dokumenterer og evaluere pædagogiske processer 

d) dokumentere og formidle pædagogisk praksis og 

e) begrunde og forholde sig etisk og kritisk reflekterende til egen og praktikstedets praksis 

Centrale kundskabs- og færdighedsområder (CKF) for anden praktikperiode 

a) Pædagogisk praksis som samfundsmæssig institution og offentligt anliggende 

b) Institutionel omsorg, opdragelse og udvikling 

c) Institutionaliseringens betydning for brugere og udøvere af pædagogisk praksis i lyset af de 

kulturelle og samfundsmæssige vilkår 

d) Praktikstedets organisation, kultur og ledelse 

e) Internt og eksternt samarbejde 

f) Magt og etik i den institutionelle ramme 

Nedenfor beskrives, hvorledes man som studerende kan arbejde med CKF’erne for at opnå de fag-

lige kompetencemål? Dvs. her beskrives med eksempler/cases/praksisbeskrivelser, hvordan man i 
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praksis kan arbejde med de forskellige kundskabsområder og færdigheder på dette praktiksted. 

Eller hvordan disse områder kommer til udtryk i det pædagogiske arbejde. 

Udover kravene fra første praktikperiode forventes endvidere at: 

 

 Den studerende udviser ansvarlighed overfor børnegruppen, det enkelte barn, kollegaer og 

sig selv. 

 Den studerende lærer at tilrettelægge og gennemføre et pædagogisk forløb 

 

Ad b: Den studerende skal selvstændigt byde sig til som en voksen, der kan tage imod børnene, 

således at dagligdagen bliver tryg og tillidsfuld for både børn og forældre. 

 

Ad c: Den studerende kan få mulighed for, at diskutere betydningen af, at børns liv i dag domine-

res af institutionslivets normer og rammer. Fx diskussioner af, hvilke krav samfundet/forældre 

stiller til institutionen i forhold til opdagelsesfunktion, at være rollemodeller, serviceniveauet mv. 

 

Ad d: den studerende skal deltage aktivt på personalemøder. Både ved at informere og reflektere 

over sit eget praktikforløb samt deltage aktivt i de pædagogiske diskussioner og kollektive beslut-

ninger. Endvidere vil den studerende få kendskab til praktikstedets organisation, kultur og ledelse 

via samtale med ledelsen. 

 

Ad e: Den studerende vil få kendskab til det tværprofessionelle samarbejde på praktikstedet. 

   

Den studerende har et fast punkt til rådighed på dagsordenen til personalemøderne. Her kan stude-

rende fortælle om studiet, projekter m.m. 

 

Særlige informationer om 2. praktikperiode 

Arbejdsplan for studerende: 

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

arbejde alene? 

Der arbejdes mellem 06.15 – 17.15 mandag til fredag. 

Den studerende indgår som en del af normeringen og varetager selvstændige pædagogiske funkti-

oner alene efter en passende indkøring – og afprøvningsperiode. Det er vejlederen der beslutter, 

hvornår den studerende kan varetage opgaverne alene. Det forventes at man, til enhver tid, kan 

udføre selvstændige praktiske funktioner.  

  

Den studerendes placering på praktikstedet 

Tilknytning til gruppe/stue/afdeling. 

Den studerende tilknyttes, som udgangspunkt, den afdeling som vejlederen arbejder i. 

 

Organisering af praktikvejledning 

Hvordan er praktikvejledningen organiseret og tilrettelagt? 

Antal vejledningstimer i perioden: 24 

Fordelt således: Efter behov og aftale med vejleder. 
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Praktikdokumentet vil være udgangspunkt for størstedelen af vejledningen da vi forventer, at det 

er her den studerende skriver sine refleksioner fra hverdagen. Ligeledes er læringsmålene 

udgangspunktet for vejledningen, hvorfor den studerende forventes at medbringe et opdateret 

praktikdokument til al vejledning. 

Vejledningen vil derudover tage udgangspunkt i den studerendes faglige interesser i forbindelse 

med praktikken, og eventuelle problemstillinger den studerende møder i sin hverdag i institutio-

nen. 

Vejledningen vil også tage udgangspunkt i de obligatoriske opgaver fra seminariet og vi forventer 

at den studerende overholder alle deadlines i forbindelse med disse opgaver. 

Vi forventer, at den studerende møder forberedt til vejledning og overholder samtlige aftaler og 

deadlines, der er aftalt med kollegaer og praktikvejleder. 

Omvendt kan den studerende forvente det samme af praktikvejlederen. 

Det er som udgangspunkt praktikvejlederen der varetager vejledningen, men der er også mulighed 

for vejledning med andre kompetente kollegaer.  

 

 På vejledningstimerne forventes det, at den studerende tager medansvar i forhold til dagsorden og 

referat. Faste punkter på dagsordenen vil være læringsmål, praktikdokument og ”Hvordan går 

det?” 

 

Anbefaling af relevant faglitteratur 

Lise Ahlmann: ” De små børn og de voksne” (Ergonomi og selvhjulpenhed.) 

 

Berit Bae: ”Voksnes definitionsmagt og børns selvopfattelse” (Artikel) 

 

Bente Lynge: ”Anerkendende pædagogik – om nærvær i børnehøjde”  

 

Pernille Hviid og Charlotte Højholt ”Fritidspædagogik og børneliv” 

 

Jesper Juul: ”Relationskompetence” (Anerkendelse) 

 
 

 

 

D. Uddannelsesplan tredje praktikperiode 
Tema: Den pædagogiske profession 

Kompetencemål for tredje praktikperiode 
Målet er, at den studerende kan 

a) beherske den pædagogiske praksis og bidrage til udvikling og fornyelse af den pædagogiske 

profession 

b) yde en målrettet indsats i forhold til en valgt målgruppes behov 

c) redegøre for, hvordan teoretisk og praktisk viden om en målgruppe kan kvalificere grundlaget 

for pædagogisk virksomhed generelt 

d) skabe viden gennem deltagelse i, analyse af og refleksion over praksis på baggrund af (viden-

skabs)teoretiske forudsætninger og metodiske færdigheder og 

e) redegøre for egen professionsidentitet og forholde sig til professionens handlegrundlag og 
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udvikling 

Centrale kundskabs- og færdighedsområder (CKF) for tredje praktikperiode 

a) Professionens arbejdsområder og opgavefelt  

b) Pædagogiske handleformer og pædagogiske metoder 

c) Professionens vidensformer, faglige kernebegreber og terminologi, herunder det videnskabeli-

ge grundlag og videnskabelige metoder 

d) Sammenhængen mellem den samfundsmæssige moderniseringsproces og professionens histori-

ske og kulturelle udvikling 

e) Professionsbevidsthed og -identitet 

f) Den pædagogiske professions faglige bidrag til løsning af tværprofessionelle opgaver 

 

Nedenfor beskrives, hvorledes man som studerende kan arbejde med CKF’erne for at opnå de fag-

lige kompetencemål? Dvs. her beskrives med eksempler/cases/praksisbeskrivelser, hvordan man i 

praksis kan arbejde med de forskellige kundskabsområder og færdigheder på dette praktiksted. 

Eller hvordan disse områder kommer til udtryk i det pædagogiske arbejde. 

Udover kravene fra første og anden praktikperiode forventes endvidere at: 

 

 Den studerende er tydelig som professionel i forholdet til sine kollegaer dvs. den studeren-

de har gjort sig refleksioner over egen pædagogisk praksis og kvalifikationer.  

 Den studerende kan indgå i den daglige praksis og varetage en selvstændig pædagogisk ak-

tivitet,  

 Selvstændige aktiviteter gennemføres med efterfølgende evaluering og refleksion af udfal-

det.  

 Den studerende skaber sig overblik i en travl hverdag. 

 Vejledningen vil tage udgangspunkt i periodens CKF´er med udgangspunkt i den studeren-

des erfaringer fra praksis og de refleksioner som CKF´erne sætter i gang i forholdet til tid-

ligere praksis. 

 

Ad f: Den studerende skal via sit kendskab fra anden praktikperiode i forhold til det tværprofessi-

onelle samarbejde, bidrage til løsning af tværprofessionelle opgaver. 

 

Den studerende vil stifte bekendtskab med LP-arbejdet herunder de metoder, der bruges i daglig-

dagen. 

 

Den studerende har et fast punkt til rådighed på dagsordenen til personalemøderne. Her kan stude-

rende fortælle om studiet, projekter m.m. 

 

 

Særlige informationer om 3. praktikperiode 

Arbejdsplan for studerende: 

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

arbejde alene? 

Der arbejdes mellem 06.15 – 17.15 mandag til fredag. 

Den studerende indgår som en del af normeringen og varetager selvstændige pædagogiske funkti-
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oner alene, efter en passende indkøring – og afprøvningsperiode. Det er vejlederen der beslutter, 

hvornår den studerende kan varetage opgaverne alene. Det forventes, at man i 3. praktikperiode 

ikke har lang indkøringsperiode og at man varetager flere forskellige funktioner i perioden. Det 

forventes at man, til enhver tid, kan udføre selvstændige praktiske funktioner. 

Den studerendes placering på praktikstedet 

Tilknytning til gruppe/stue/afdeling. 

Den studerende tilknyttes, som udgangspunkt, den afdeling som vejlederen arbejder i. 

Organisering af praktikvejledning 

Hvordan er praktikvejledningen organiseret og tilrettelagt? 

Antal vejledningstimer i perioden: 24 

Fordelt således: Efter behov og aftale med vejleder. 

 

Praktikdokumentet vil være udgangspunkt for størstedelen af vejledningen da vi forventer, at det 

er her den studerende skriver sine refleksioner fra hverdagen. Ligeledes er læringsmålene 

udgangspunktet for vejledningen, hvorfor den studerende forventes at medbringe et opdateret 

praktikdokument til al vejledning. 

Vejledningen vil derudover tage udgangspunkt i den studerendes faglige interesser i forbindelse 

med praktikken, og eventuelle problemstillinger den studerende møder i sin hverdag i institutio-

nen. 

Vejledningen vil også tage udgangspunkt i de obligatoriske opgaver fra seminariet og vi forventer 

at den studerende overholder alle deadlines i forbindelse med disse opgaver. 

Vi forventer, at den studerende møder forberedt til vejledning og overholder samtlige aftaler og 

deadlines, der er aftalt med kollegaer og praktikvejleder. 

Omvendt kan den studerende forvente det samme af praktikvejlederen. 

Det er som udgangspunkt praktikvejlederen der varetager vejledningen, men der er også mulighed 

for vejledning med andre kompetente kollegaer.  

 

 På vejledningstimerne forventes det, at den studerende tager medansvar i forhold til dagsorden og 

referat. Faste punkter på dagsordenen vil være læringsmål, praktikdokument og ”Hvordan går 

det?” 

Anbefaling af relevant faglitteratur 

Lise Ahlmann: ” De små børn og de voksne” (Ergonomi og selvhjulpenhed.) 

 

Berit Bae: ”Voksnes definitionsmagt og børns selvopfattelse” (Artikel) 

 

Jesper Juul: ”Relationskompetence” (Anerkendelse) 

 

Bente Lynge: ”Anerkendende pædagogik – om nærvær i børnehøjde”  

 

Pernille Hviid og Charlotte Højholt ”Fritidspædagogik og børneliv” 

 

 

 

 

 



 

 11 

D. a) Specialiseringsmuligheder 

Børn og Unge 
Centrale kundskabs- og færdighedsområder 

Nedenfor beskrives, hvilke af specialiseringens CKF’er, der kan arbejdes med på dette praktiksted. 

Det er ikke nødvendigvis alle områderne, som er særlige for dette praktiksted. 

Der beskrives med eksempler og/eller cases, hvordan man som studerende kan arbejde med de for-

skellige områder? 

 

Menneske-, lærings- og udviklingssyn i relation 

til konkrete didaktiske og metodiske overvejelser 

 

I SFO Lovsøen arbejder vi ud fra den anerken-

dende pædagogik og menneskesyn, samt den 

sociale relation mellem børnene, hvilket kom-

mer til udtryk i vores daglige pædagogiske 

praksis. Den studerende vil derfor blive en del 

af arbejdet med teorien.  

Børns og unges livsbetingelser og trivsel, her-

under omsorgssvigt og mobning, i relation til 

kulturelle, institutionelle og samfundsmæssige 

vilkår 

SFO Lovsøen rummer mange familier med for-

skellige livsbetingelser, som den studerende vil 

stifte bekendtskab med. 

Den studerende får mulighed for at gøre sig 

erfaringer med, hvordan vi som pædagoger kan 

være en del af at støtte op om disse familier og 

børn. 

Inklusion og eksklusion 

 

 

Vi rummer mange forskellige børn og arbejder i 

praksis med inklusion, for at være med til at 

danne gode relationer mellem børnene uanset 

alder og kultur.     

Omsorg, magt og relationsdannelse 

 

 

Vi arbejder ud fra den anerkendende pædagogik 

og dette er vores udgangspunkt i relationen til 

børnene. Via relationen er det vores opgave at 

støtte og skabe et tillidsbånd til børnene.  

Børne- og ungekultur, leg og aktiviteter 

 

 

Som beskrevet tidligere tilbyder vi mange akti-

viteter ude som inde. Vi vægter børnenes fri-

tid/rum højt og rummer mange forskellige akti-

vitetsniveauer.    

Brugerinddragelse og rettigheder, herunder 

samarbejde med og vejledning af forældre og 

andre pårørende samt fagpersoner 

 

Forældresamarbejdet har høj prioritet. Vi 

deltager i skole/hjem samtalerne i samarbejde 

med lærerne. Vi indkalder også forældre til 

samtaler efter behov. Derudover står vi til rå-

dighed med den vejledning, som 

forældrene selv beder om, og rådgiver i.f.t 

kommunale tilbud, der kan have relevans for 

familien 

Udsatte børn og unge samt børn og unge med 

særlige behov for pædagogisk støtte og indsats 

 

Vi arbejder målrettet og inkluderende med de 

børn der har et særligt behov. Vi arbejder ud fra 

LP-modellen. Der kan iværksættes særlige afta-

ler og aktiviteter efter behov. 

Forebyggende arbejde og interventionsformer Vi er opmærksomme ved mistrivsel. Taler med 
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børnene og forældre, samt klasselærer. Vi skri-

ver evt. underretning i samarbejde med skole, 

skolepsykolog, sundhedsplejerske og sagsbe-

handlere.   

Love, konventioner og regler af særlig betyd-

ning for børn, unge og deres pårørende 

 

Se Slagelse kommunes børne- og unge politik 

Pædagogiske læreplaner og sprogvurderinger i 

dagtilbud 

 

- 

Skolestart og fritidsordning. Overgang fra  

daginstitution til skole 

 

 

Vi har brobygning med børnehaver, hvor før-

skolegrupperne benytter SFO’ens lokaler en 

gang om ugen. Endvidere tilbyder SFO’en be-

søgsdage så børnene kan møde de voksne.  

Vi har fokus på modtagelsen af de nye børneha-

veklassebørn og deres forældre. Der afholdes 

forældremøder, hvor primærpædagogerne delta-

ger. 

 

Andre specialiseringsmuligheder? 

 
- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. b) Specialiseringsmuligheder 
Mennesker med nedsat funktionsevne 

 

Centrale kundskabs- og færdighedsområder 

Nedenfor beskrives, hvilke af specialiseringens CKF’er, der kan arbejdes med på dette praktiksted. 

Det er ikke nødvendigvis alle områderne, som er særlige for dette praktiksted. 

Der beskrives med eksempler og/eller cases, hvordan man som studerende kan arbejde med de for-

skellige områder? 

 

Menneske-, lærings- og udviklingssyn i relation  
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til konkrete didaktiske og metodiske overvejelser 

 

Brugeres livsbetingelser og trivsel i relation til 

kulturelle, institutionelle og samfundsmæssige 

vilkår 

 

Funktionsnedsættelse og livsmuligheder 

 

 

 

Inklusion og eksklusion 

 
 

Omsorg, magt og relationsdannelse 

 

 

 

Samarbejde med brugere, pårørende og profes-

sionelle 

 

 

Aktiviteter og udfoldelsesmuligheder for bru-

gergruppen 

 

 

Brugerinddragelse og rettigheder 

 

 

 

Love, konventioner og regler af særlig betyd-

ning for brugergruppen, herunder centrale han-

dicappolitiske målsætninger 

 

 

Kompensationsmuligheder 

 
 

Kommunikative processer og alternative kom-

munikationsprocesser 

 

 

Andre specialiseringsmuligheder? 

 

 

 

 

 

 

D. c) Specialiseringsmuligheder 
Mennesker med sociale problemer 

 

Centrale kundskabs- og færdighedsområder 

Nedenfor beskrives, hvilke af specialiseringens CKF’er, der kan arbejdes med på dette praktiksted. 

Det er ikke nødvendigvis alle områderne, som er særlige for dette praktiksted. 

Der beskrives med eksempler og/eller cases, hvordan man som studerende kan arbejde med de for-

skellige områder? 
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Menneske-, lærings- og udviklingssyn i relation 

til konkrete didaktiske og metodiske overvejelser 

 

 

Brugeres livsbetingelser og trivsel i relation til 

kulturelle, institutionelle og samfundsmæssige 

vilkår 

 

Inklusion og eksklusion 

 

 

 

Omsorg, magt og relationsdannelse 

 

 

 

Opsøgende arbejde og interventionsformer 

 

 

 

Aktiviteter og udfoldelsesmuligheder for bru-

gergruppen 

 

 

 

Brugerinddragelse og rettigheder 

 

 

 

Love, konventioner og regler af særlig betyd-

ning for brugergruppen 

 

 

Misbrug og psykiske lidelser 

 

 

 

Truede familier, sorg og krise 

 

 

 

Andre specialiseringsmuligheder? 

 
 

 


