UDDANNELSESSAMARBEJDET
jf. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog (BEK nr 220 af 13/03/2007)

For at sikre alle parter i uddannelsessamarbejdet engagement og faglig vækst
er det vigtigt at opgavefordelingen er tydelig og koordineret.
Det vil derfor være ønskeligt, at de kommunale forvaltninger udarbejder en
overordnet praktikpolitik for de praktiksteder, der skal stille praktikpladser til rådighed.

Praktikstedet

Seminariet

§ 14. Praktikstedet udarbejder en

Praktikstedsbeskrivelse,
der skal indeholde følgende:
1)

Beskrivelse af praktikstedet, herunder formål,
karakteristik af brugergruppe og arbejdsmetoder.

2)

Uddannelsesplan for de tre praktikperioder i
overensstemmelse med bilag 7 og 8, med
angivelse af relevant litteratur,
specialiseringsmuligheder,
organisering af praktikvejledning
og af kontakt til uddannelsesinstitutionen.
Uddannelsesplanen kan udarbejdes i samarbejde
med uddannelsesinstitutionen.

Stk. 2. Praktikstedet har ansvar for, at den studerende
modtager praktikvejledning i overensstemmelse med
de godkendte læringsmål for perioden, jf. § 15, stk. 2
og §15 stk 3: vedligeholdelse af praktikdokumentet
sker i samarbejde med praktikstedet.
Stk. 3. Senest når 2/3 af 1. års praktikperiode er
forløbet, skal praktikstedet efter drøftelse med
uddannelsesinstitutionen og den studerende og med
inddragelse af den studerendes praktikdokument,
jf. § 15, stk. 1, udtale sig om, hvordan den studerende
kan opfylde de konkrete læringsmål, jf. § 15, stk. 2, i
resten af perioden. Uddannelsesinstitutionen skal
underrettes om udtalelsen.
En tilsvarende udtalelse skal afgives, senest når 2/3
af hver af de lønnede praktikperioder er forløbet,
og praktikstedet har afholdt et møde mellem
praktikstedet, den studerende og
uddannelsesinstitutionen.

§ 16. Uddannelsesinstitutionen forbereder forud
for hver praktikperiode de studerende på
uddannelsen i praktikken,
herunder på studiemetoder, og på periodens mål,
herunder på opstilling af konkrete læringsmål, inden
for rammerne af bilag 7, dog tillige bilag 8 for 6.
semesters praktikperiode.
Endvidere vejleder uddannelsesinstitutionen den
studerende i udarbejdelse af praktikdokumentetet,
jf. § 15, stk. 1.
Stk.2. I løbet af praktikperioden modtager
studerende
undervisning
og
vejledning
uddannelsesinstitutionen, jf. § 13, stk. 2 og 3.

den
af

Undervisningen
skal
tage
udgangspunkt
i
praktikuddannelsens faglige kompetencemål, jf. bilag 7,
dog tillige bilag 8 for 6. semesters praktikperiode, og skal
inddrage de studerendes erfaringer fra praktikperioden
med henblik på den studerendes refleksion over og
analyse af pædagogisk praksis samt af betingelserne
herfor.
Under praktikperioden skal uddannelsesinstitutionen i
øvrigt være i kontakt med praktikstedet og den
studerende og om nødvendigt yde vejledning til den
studerende og deltage i tilpasninger af praktikforløbet.
Stk.3.
Efter
praktikperioden
inddrager
uddannelsesinstitutionen
løbende
de
studerendes
erfaringer
fra
praktikken
i
undervisningen
på
uddannelsesinstitutionen.
Endvidere
inddrager
uddannelsesinstitutionen praktikstedets udtalelse om
praktikforløbet i den løbende vejledning af den
studerende.

Bedømmelse
§ 22. Senest tre uger før afslutningen af hver praktikperiode afgiver praktikstedet med inddragelse af den
studerendes praktikdokument, jf. § 15, stk. 1 og 2, en skriftlig begrundet indstilling til uddannelsesinstitutionen om,
hvorvidt den studerendes uddannelsesmæssige udbytte af perioden i forhold til læringsmålene kan godkendes.
Stk. 2. Er praktikstedet betænkelig ved at indstille den studerendes praktikperiode til godkendelse, skal den
studerende have mulighed for inden for en frist af 1 uge skriftligt at kommentere praktikstedets indstilling.
Uddannelsesinstitutionen
afholder et møde
mellem
den
studerende,
praktikstedet og
en
af
uddannelsesinstitutionens praktikmedarbejdere. På grundlag af samtalen ved mødet, der tager udgangspunkt i
praktikstedets indstilling og den studerendes evt. kommentarer, afgiver praktikstedets og uddannelsesinstitutionens
medarbejdere inden for en frist af 1 uge hver en skriftlig indstilling om, hvorvidt praktikperioden kan godkendes.
Den studerende skal have mulighed for inden for en frist af 1 uge skriftligt at kommentere indstillingerne.
Stk. 3. Uddannelsesinstitutionen træffer på grundlag af den eller de afgivne indstillinger og den studerendes
eventuelle kommentarer, jf. stk. 1 og 2, afgørelse om, hvorvidt praktikperioden skal bedømmes til Godkendt eller
Ikke godkendt.
Stk. 4. En studerende, hvis praktikperiode bedømmes til Ikke godkendt, kan ikke fortsætte på uddannelsens næste
trin, men har ret til at gå perioden om én gang.
Stk. 5. Afbrydes en studerendes praktikperiode, efter at mindst halvdelen af perioden er forløbet, skal
praktikstedet afgive en udtalelse om, hvorvidt der er tilstrækkeligt grundlag for, at perioden kan vurderes.
I givet fald afgives en indstilling om vurdering af praktikken, der herefter behandles efter reglerne i stk. 1 – 3.
Er mindst halvdelen af perioden tilbage, og uddannelsesinstitutionen kan anvise et andet praktiksted, hvor
praktikuddannelsen umiddelbart kan fortsætte, kan den studerende genoptage praktikuddannelsen og få den bedømt.

Elementer, der integreres i praktikken
§ 9. Stk. 2. Det valgte linjefag tilrettelægges således, at det har sammenhæng med uddannelsens obligatoriske
fag, med specialiseringen og med praktikuddannelsen. Linjefaget indgår som en del af
specialiseringen, jf. § 4, stk. 1. Uddannelsesinstitutionen kan tilrettelægge et samlet introduktionsforløb
for de tre linjefag, jf.§ 3, stk. 1, nr. 4.
§ 10. Specialiseringen tilrettelægges således, at den indgår som en del af faget Pædagogik, af linjefaget og af
praktikuddannelsen i 6. semester.
Stk. 2. Den studerende vælger specialisering inden for de specialiseringsmuligheder, som det tildelte praktiksted
giver i overensstemmelse med praktikstedsbeskrivelsen, § 14, stk. 1, nr. 2.
Stk. 3. Nærmere regler om specialiseringens tilrettelæggelse fastsættes i studieordningen, jf. § 23, stk. 2, nr. 3.
§ 11. Det tværprofessionelle element tilrettelægges således, at det indgår i uddannelsesinstitutionens
undervisning, i praktikuddannelsen og i samspil med mindst en samarbejdspart fra relevante professioner.
Stk. 2. Nærmere regler om det tværprofessionelle elements indhold og tilrettelæggelse fastsættes i
studieordningen, jf. § 23, stk. 2, nr. 4.
§ 12. Bachelorprojektet placeres i 7. semester.
Bachelorprojektet skal være skriftligt og kan udarbejdes i en gruppe på op til 4 studerende.
Stk. 2. I bachelorprojektet behandles en selvvalgt problemstilling, der er relevant i forhold til
professionsområdet, og som skal godkendes af uddannelsesinstitutionen. I projektet skal den studerende
demonstrere kendskab til videnskabelig teori og metode og skal inddrage undersøgelser og erfaringer eller
anden viden om praksis, eventuelt fra praktikuddannelsen.
Stk. 3. Nærmere regler om tilrettelæggelse af bachelorprojektet fastsættes i studieordningen, jf. § 23, stk. 2, nr. 5.

Deltagepligt
§ 18. Den studerende skal deltage i uddannelsen, som den tilrettelægges af uddannelsesinstitutionen i henhold til
denne bekendtgørelse.
Som led i deltagelsespligten har den studerende mødepligt
til uddannelsens 1. studieår og til praktikken.
Stk. 2. Uddannelsesinstitutionen skal registrere den studerendes opfyldelse af deltagelsespligten.
Stk. 3. Uddannelsesinstitutionen skal orientere de studerende om deltagelsespligten og om registreringen af deres
deltagelse i uddannelsen.
Stk. 4. Det skal af studieordningen fremgå, hvorledes deltagelsespligten kan opfyldes i de forskellige dele af
uddannelsen, og hvorledes deltagelsen i uddannelsen registreres, jf. § 23, stk. 2, nr. 8.
§ 19. Manglende opfyldelse af deltagelsespligten medfører, at den studerende pålægges at indhente det forsømte
og kan herunder pålægges at gå dele af uddannelsen om.
Stk. 2. Opfyldelse af deltagelsespligten i henhold til § 18, stk. 1, er en forudsætning for at kunne indstille sig til
prøve i det pågældende fag eller faglige element, jf. § 20, stk. 1 – 5, og for at få den enkelte praktikperiode
godkendt.
Stk. 3. Har den studerende trods skriftlig advarsel gentagne gange eller gennem længere tid undladt at opfylde
pligten efter § 18, stk. 1, kan den studerende bortvises fra uddannelsesinstitutionen.

