
Uddannelsesplan for Vodskov Skole 

Grundoplysninger: 
 

Navn: Vodskov Skole 

Adresse: Brorsonsvej 1, 9210 Vodskov 

Telefon og mail: 98291044 

Webadresse: www.vodskovskole.dk 

Facebook:  

Kultur og særkende 

Kultur og særkende som uddannelsessted: 
Vodskov Skole er en stor og lokal forankret folkeskole med ca. 650 elever og er en del af Aalborg 
Kommunale Skolevæsen. Skolen var oprindelig en mindre landsbyskole, som så er blevet udbygget 
adskillige gange. Efter 6. klassetrin modtager skolen elever fra Grindsted og Langholt skoler. Vodskov Skole 
ligger naturskønt op til Hammer Bakker. 
 
Skolen er fysisk og organisatorisk opdelt i afdelinger (indskoling, mellemtrin, udskoling). Desuden har skolen 
en specialklasseafdeling med ca. 40 elever for børn med gennemgribende udviklingsforstyrrelser typisk 
inden for autismespektret (i daglig tale kaldet kontaktklasserne). Vi har 0.-9. klasse og to-fire spor pr. 
årgang.  
 
Hver afdeling har deres egne kendetegn og traditioner, men fælles og generelle kendetegn for hele skolen 
er: 

- Faste traditioner for alle på skolen, så som Trim-dag, klippe-klistre dag, julegudstjeneste, 
idrætsdag og markering af skolens fødselsdag. 

- Flere årlige fordybelsesuger og fagdage i afdelingerne 
- Vi tilstræber at alle elever altid er i læring, udvikling og trivsel. 
- Vi er en skole med stort forældreengagement og forældre, der er positivt nysgerrige på deres 

børns læring. 
- Vores mindset (senest via et kompetenceudviklingsprojekt for alle pædagogiske medarbejdere 

om inklusion) er med til at binde arbejdet i skolens fire afdelinger sammen og knytter an til 
skolereformen 2014. 

- Skolens medarbejdere er meget engagerede i deres arbejde. 
- Lærerne arbejder i teams, og der holdes jævnligt afdelingsteammøder, fagteammøder samt 

teammøder for årgangens/klassens elever, hvor lærerne forbereder sig sammen mm. 
- Vi har en meget stærk vejlederkultur og et velfungerende ressourcecenter/PLC. Der afvikles 

fagkonferencer (dansk, matematik), trivselskonferencer og læringssamtaler med alle teams i 
samarbejde med de forskellige vejledere. 

- Vi er en udviklingsorienteret skole, som er kommet godt i gang med skolereformens elementer 
(bevægelse, den åbne skole, brug af den understøttende undervisning osv.) 

 

http://www.vodskovskole.dk/


Endvidere henvises til skolens hjemmeside, hvor der findes mere detaljerede beskrivelser af skolen, 
herunder også skolens skoleplan. Se www.vodskovskole.dk  
 
 

Praktik, organisering og formalia 

Ansvar for praktikken 
• Skoleleder Kim Malthe Skinbjerg har det overordnede ansvar for praktikken på skolen. 

• Lærer og praktikkoordinator Marie Louise Nielsen varetager i samarbejde med skolelederen og 

UCN-læreruddannelsen det koordinerende ansvar for planlægningen af de studerendes praktik og 

efterfølgende ophold på praktikskolen. 

• Skolen sikrer at praktiklærerne har linjefagsuddannelse (eller tilsvarende) i de undervisningsfag, 

som de studerende har praktik i. Desuden tilstræber vi, at der løbende uddannes praktikvejledere i 

læreruddannelsen til de studerende, som søger skolen. 

• Skolen tilbyder praktik på niveau 1,2 og 3 og studerende på meritlæreruddannelsen. 

Samarbejde med de studerende 
• Før praktikkens start mødes de/den studerende med praktiklæreren/praktiklærerne.  

• På 1. og 2. praktikniveau afholder skolen et velkomst- og intromøde, hvor skoleleder og 

praktikkoordinator deltager.  

• På det første møde mellem praktiklæreren og de studerende udarbejdes praktikskema for 

praktikforløbet, og gensidige krav og forventninger til praktikforløbet afklares. 

• Praktiklæreren og de studerende laver forud for praktiksamarbejdet klare aftaler om 

praktiksamarbejdet, herunder om skriftlighed i planlægningen, vejledningstimernes afholdelse og 

ansvaret for dagsorden, de studerendes brug af praktikportfolio – herunder logbog eller 

praktikdagbog, indsamling af datamateriale under praktikforløbet og praktiklærerens rolle i de 

studerendes undervisning. 

• Under praktikforløbet støtter, modellerer og vejleder praktiklæreren de studerende i arbejdet med 

at opfylde færdighedsmålene og kravene til portfolio på det pågældende praktikniveau. 

• På skolen gives de studerende mulighed for at dokumentere deres praktikarbejde bl.a. gennem 

videodokumentation. Hvis dette kræver tilladelse fra forældrene, støtter 

praktiklæreren/praktikskolen de studerende i at indhente disse tilladelser. 

• Under eller evt. efter praktikforløbet tilbyder skolen, at de studerende kan deltage i skole-hjem 

samtaler og/eller andre forældrearrangementer (f.eks.  ”Den gode Klasse”) med relevans for de 

studerendes studieforløb. 

• Praktiklæreren er de studerendes centrale samarbejdspartner på praktikskolen. Desuden vil skolens 

praktikkoordinator være behjælpelig, men også det øvrige lærerteam omkring relevante klasser 

kan indgå i samarbejdet og vejledningen omkring de studerendes praktikforløb. 

Studerende på skolen          
• Med henblik på mødepligt og evt. fravær underlægges de lærerstuderende de samme krav som 

skolens lærere. Tilsvarende forventes der den samme grad af deltagelse i undervisningen, møder, 

arrangementer og øvrige aktiviteter som for skolens lærere. I praksis vil det sige, at de studerende i 

et vist omfang deltager i gårdvagter, teammøder, fagteammøder, afdelingsmøder osv. Det 

http://www.vodskovskole.dk/


forventes derfor, at man - sammen med studiekravener formuleret i praktikordningen for niveauet 

– er på fuldtidsarbejde.  

• Det forventes, at de studerende forud for praktikken og samarbejdet på skolen, har orienteret sig i 

de relevante materialer om praktikordningen i læreruddannelsen og orienteret sig på skolens 

hjemmeside. 

• Det forventes, at den studerendes/praktikgruppens undervisningsplaner og lektionsplaner er 

skriftliggjort i god tid (aftales med praktiklæreren) forud for praktiktimerne - og at praktiklæreren 

er bekendt med disse.  

Evaluering og eksamen 
• Praktikskolen evaluerer hvert praktikforløb skriftligt eller mundtligt. Resultatet af disse evalueringer 

formidles til skolens praktiklærere, og hvis det er relevant, til læreruddannelsens praktikledere. 

• Praktikeksamen på niveau 1 afvikles på skolen i samarbejde med læreruddannelsen. På niveau 2 og 

3 afvikles praktikeksamen på UCN-læreruddannelsen.  

Praktik og vejledning 
Praktikskolen sikrer gennem udformningen af rammerne for praktikken, og praktiklærernes støtte og 

vejledning under praktikforløbet, at de studerende får mulighed for at tilegne sig kompetencer i forhold til 

de tre praktikniveauer i læreruddannelsen.  Særligt vil færdighedsmålene for praktikken være i fokus her. 

Kompetenceområdet ’didaktik’: 
’Den studerende kan planlægge, gennemføre og evaluere undervisningssekvenser i samarbejde med 

medstuderende’ 

Niveau 1. 

• Praktiklæreren støtter den studerende i udformning af undervisningsplaner. Det betyder, at 

praktiklæreren modellerer/viser skriftlige forløbs- og lektionsplaner med mål- og 

evalueringsovervejelser. Desuden observerer praktiklæreren systematisk de studerendes 

undervisning og udpeger centrale områder med henblik på vejledning. 

• Praktiklæreren viser strategier for iagttagelse af elever og deltager i redegørelsen for tegn på 

elevernes udbytte - på baggrund af de formulerede faglige og sociale mål for undervisningen. 

Niveau 2. 

• Praktiklæreren modellerer/viser og diskuterer undervisningsplaner i relation til metoder, 

differentiering, læremidler og it.  

• Praktiklæreren modellerer/viser og diskuterer metoder til at evaluere undervisningsforløb og 

elevers læringsudbytte. 

Niveau 3.  

• Praktiklæreren modellerer/viser og diskuterer undervisning i relation til samarbejdet om års- og 

elevplaner og støtter den studerende i indsamling af datamateriale til studieprocesser i 

læreruddannelsen – herunder bacheloropgaven. 

• Praktiklæreren støtter, vejleder og udfordrer de studerende i udviklingen af praksis på et 

fagdidaktisk og empirisk grundlag. 



 

Kompetenceområdet ’klasseledelse’: 
’Den studerende kan lede elevernes deltagelse i undervisningen´’ 

Niveau 1. 

• Praktiklæreren viser, hvordan han/hun selv organiserer og rammesætter sin undervisning i en 

klasse med elever med forskellige forudsætninger.   

• Praktiklæreren støtter den studerende i at rammesætte og organisere egen undervisning i klassen 

for at fremme elevernes læringsudbytte. 

Niveau 2. 

• Praktiklæreren støtter og vejleder den studerende i at udvikle elevernes sociale relationer og skabe 

et godt læringsmiljø. 

Niveau 3. 

• PraktikIæreren støtter og vejleder de studerende i arbejdet med at lede inklusionsprocesser. 

 

Kompetenceområdet ’relationsarbejde’: 
’Den studerene kan kommunikere lærings- og trivselsfremkaldene med elever – og kommunikere med 

forældre om undervisningen og skolens formål’ 

Niveau 1. 

• Praktiklæreren støtter den studerende i at udvikle elevtrivsel og tilrettelægge motiverende 

læringsaktiviteter.  

• Praktiklæreren viser og vejleder de studerende i, hvordan han/hun kommunikerer med forældre og 

elever om og i undervisningen – både verbalt og nonverbalt.  

• Fokus på den gode relation lærer-elev.  

Niveau 2. 

• Praktiklæreren støtter den studerende i at samarbejde dialogisk med elever og kolleger om 

justering af undervisningen og elevernes aktive deltagelse.  

• Praktiklæreren giver den studerende mulighed for at kommunikere skriftligt og mundtligt med 

forældrene - primært i relation til den gennemførte undervisning. 

Niveau 3. 

• Praktiklæreren faciliterer den studerende i forskellige opgaver i relation til skole-hjemsamarbejdet 

med henblik på at udvikle klassens sociale liv og læring. 


