
Uddannelsesplan for de lærerstuderende på 
Bagterpskolen 

 

Læreruddannelsen er ifølge bekendtgørelsens § 13.1 forpligtet på at formulere kvalitetskrav til 

praktikskolerne, så de studerende får de bedst mulige praktikforløb. I relation hertil og ifølge § 13.2 er 

skolerne forpligtet på at udarbejde en uddannelsesplan for de konkrete praktikperioder, så de 

studerende ved, hvordan deres praktik forløber – hvad skolen tilbyder og forventer af de studerende.  

Sigtet er ’hjælp til selvhjælp’- at støtte skolerne i den proces det bliver at udarbejde lokale 

uddannelsesplaner. I dette dokument – som har ’præliminær status’ – foreslår vi, at den enkelte skole 

kan udarbejde en uddannelsesplan med nedenstående disposition.  

 Kultur og særkende 

 Praktik, organisation og formalia 

 Praktik og vejledning 

Under overskriften ’Kultur og særkende’ formulerer vi indledningsvis en række spørgsmål til skolen, og 

respekterer den måde, hvorpå skoler allerede i relation til den eksisterende læreruddannelse har 

udarbejdet en praktikprofil. Under overskriften ’Praktik, organisation og formalia’ konkretiserer vi 

’eksemplarisk’, hvordan man på skolen kunne udfylde dette afsnit. Vores ’kvalitetskrav’ knytter sig 

særligt til det sidste afsnit ’Praktik og vejledning’. 

Grundoplysninger: 
Navn  Bagterpskolen   

Adresse  Fuglsigvej 1, 9800 Hjørring 

Telefon og mail 72333810, bagterpskolen@hjoerring.dk 

Webadresse  www.bagterpskolen.dk 

Kultur og særkende 
 

Ad) Kultur og særkende som uddannelsessted: 
 Bagterpskolen er en del af Sydøstskolen, som foruden Bagterpskolen også omfatter 

Muldbjergskolen. Bagterpskolen har ca. 700 elever. 

 Bagterpskolen er en 3-sporet folkeskole. Den kommunale specialklasserække 0. – 10. årgang for 
børn med ADHD hører hjemme på skolen. Der er SFO til både normal- og specialklasserne.  

 Vi arbejder på skolen ud fra en tro på, at børnene vil, hvis de kan. Det er derfor vores opgave at 
skabe de rammer, der gør, at eleverne har succes. 



 Skolen er præget af en kultur, hvor vi altid søger de bedste måder at løfte opgaverne på, og skolen 
er derfor en arbejdsplads i stadig udvikling. De seneste år har der ikke mindst været fokus på 
udvikling på områderne naturfag, læseudvikling, inklusion samt IT i undervisningen. 

 Der er et højt fagligt niveau på skolen. 

 Lærerstuderende er velkommen i praktik på skolen hos vores mange, dygtige praktiklærere. Vi har 
tradition for at tage imod studerende fra alle årgange.  

 Vi forsøger så vidt det er muligt at møde de studerende som kommende kolleger – med åbenhed 
og hjælpsomhed, så den studerende kan få en reel oplevelse af, hvad det vil sige at være lærer. 

 Bagterpskolen modtager studerende i alle fag på alle niveauer på nær dansk som andetsprog samt 
specialpædagogik. 

Praktik, organisering og formalia 

Ansvar for praktikken 
 Skoleleder Morten Nielsen har ansvaret for praktikken på skolen herunder koordinering og 

samarbejde med læreruddannelsen. 

Samarbejde med de studerende 
 Senest en måned før praktikkens start mødes de studerende med skolens ledelse, 

praktikkoordinator og de udvalgte praktiklærere, hvor rammer og praktikskema for praktikforløbet 

aftales og gensidige krav og forventninger til praktikforløbet afklares. 

 Senest 14 dage før praktikstart præsenterer de studerende på baggrund af drøftelser med 

praktiklærerne deres planer for praktikforløbet. 

 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, hvor det findes relevant. 

 Praktiklæreren er de studerendes centrale samarbejdspartner på praktikskolen. De studerende har 

desuden altid mulighed for at henvende sig til den praktikansvarlige, ligesom de generelt vil møde 

hjælpsomhed fra øvrige medarbejdere på skolen.  

Studerende på skolen          
 Med henblik på mødepligt og evt. forfald 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. En deltagelse, der sammen med 

studiekravene formuleret i praktikordningen for årgangen, svarer til et fuldtidsarbejde. 



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

relevante materialer om praktikordningen i læreruddannelsen. 

 Det forventes at den studerendes undervisningsplaner og lektionsplaner er skriftliggjort forud for 

undervisningen/praktiktimerne - og at praktiklæreren er bekendt med dem. 

Evaluering og prøven 
 Midtvejs i praktikperioden indkalder praktikkoordinatoren de studerende til en fælles mundtlig 

evaluering. Ved afslutningen af praktikken uddeles skolens evalueringsskema til hver studerende. 

Resultatet af disse evalueringer formidles til skolens praktiklærere og hvis det er relevant, til 

læreruddannelsens praktikledere. 

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

under praktikforløbet, at de studerende får mulighed 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 hun 

vejleder i forhold til forløbs- og lektionsplaner med mål- og evalueringsovervejelser. Desuden 

observerer hun 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. 

 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 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 hun kommunikerer med elever og om 

muligt forældre om og i undervisningen.  

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, hvor det er 

relevant, 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. 


