
1 

 

Sølystskolen  

Uddannelsesplan  

Praktik - 3. niveau 4. årg. - Lu 13 

In

dskrivning 

4. Årgang 

Velkommen i praktik 



2 

 



3 

 

 
  

 

 

 Indhold 

 

 

Sølystskolen - værdigrundlag og særkende ................................ 4 

Praktikskole ............................................................................................ 4 

Praktikkens forløb ................................................................................ 5 

Forskellige gode informationer ...................................................... 10 

 

Sølystskolen  



4 

 

 
 

 

Sølystskolen er en 2-3-sporet folkeskole med ca. 680 elever fordelt i 28 normalklasser og 7 specialklasse. 

Der er fælles ledelse af Sølystskolen og Kaløvigskolen. 

 

 

Skole og SFO i nært samarbejde 

 

Skolens SFO har mere en 300 elever indskrevet, og er bygget op om 2 afdelinger. Der er en afdeling for 

børn i børnehaveklasserne og 1. klasserne, samt en afdeling for børn i 2. og 3. klasserne. 

 

Vi ser klassen som den bærende enhed i skoens arbejde. Undervisnings- og SFO- organisationen er derfor 

bygget op for at skabe optimale rammer omkring klassernes udvikling, og for at undervisnings- og SFO-

aktiviteter i tæt samklang kan understøtte såvel det enkelte barns udvikling som udviklingen af fællesskabet. 

 

 

Faglighed og trivsel 

 

Vi stræber efter at leve op til folkeskolelovens ambition om både at give børnene faglige udfordringer og 

en social forståelse. Vi fokuserer i særlig grad på at udvikle en skole, hvor der er fællesskab og faglige ud-

fordringer for alle. Vi arbejder ud fra en antagelse om, at elevernes trivsel og faglige udvikling er hinandens 

forudsætninger. 

 

Samarbejdet mellem skole og hjem prioriteres højt både i forhold til den enkelte elev og i forhold til klassen. 

Vi stræber efter at have et kontinuerligt og oplyst samarbejde med forældrene bl.a. ved at skabe rammerne 

for en enkel og sikker kommunikation. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Som praktikskole vægter vi at give de studerende så gode betingelser som muligt for at praktikken skal lig-

ne lærerjobbet mest muligt. 

 

 

Ansvar for praktikken 

 

På Sølystskolen har vi en praktikkoordinator som samtidig er mentor for alle de årgange af studerende, sko-

len modtager. Det betyder, at den pågældende person har overblik over skemasammensætning, praktiklæ-

rerne og deres forskellige erfaringer og historie med praktik.  

 

Praktikkoordinatoren refererer til skolelederen, og i samarbejde sættes rammer for praktikkens mål, rammer 

og økonomi. 

 

Praktikkoordinator/mentor/praktikansvarlig: 

 

Marie Svenningsen - mari2117@aaks.dk 

 

Sølystskolen - værdigrundlag og særkende som  uddannelsessted 

Praktikskole 
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Som udgangspunkt er alle lærere på skolen praktiklærere, og der har tidligere været udbudt et kortere vej-

ledningskursus, som skolens lærere alle deltog i. Der er dog på nuværende tidspunkt en del nyere ansatte 

lærere, der ikke har deltaget i et sådant kursus, hvorfor det altid er i tæt dialog med praktikkoordinatoren, 

at de konkrete praktikforløb tilrettelægges. 

 

Praktiklærerne udvælges derfor efter objektive kriterier, som oftest er skema- og niveautekniske, alt efter 

hvad der kan giver bedst mening i forhold til at lave det mest hensigtsmæssige skema for de studerende. 

 

 

Samarbejde med de studerende 

 

På Sølystskolen har vi som mål at forberede de studerende bedst mulig på den praksis der møder dem ef-

ter endt studie. Det betyder, at vi forsøger at gøre praktikken så praksisnær som overhovedet muligt. Derfor 

stiller vi krav til den studerende om at påtage sig det ansvar det er at være kollega og samarbejdspartner 

om end kun nogle uger under selve praktikken. 

 

Vi har en kultur på skolen som af mange studerende bliver betegnet som uformel, imødekommende og i 

øjenhøjde. Det betyder, at vores indbyrdes samarbejde er præget af respekt og ærlighed også omkring de 

ting, der ikke nødvendigvis er lette at få sagt.  

 

Vi forventer, at vi indbyrdes holder aftaler og påtager os den opgave, vi har fået tildelt efter bedste evne. Vi 

forventer at den studerende går åbent og ærligt til opgaven og viser nysgerrighed og engagement og selv 

tager initiativ til at få mest muligt ud af netop hans praktik ud fra de individuelle læringsmål, han måtte ha-

ve. Når det er sagt, yder vi stor omsorg og hjælpsomhed og sparring over for de ting, som for den stude-

rende kan være en udfordring. 

 

Vores mentor er i den forbindelse en ressource den studerende kan bruge i afklaring af større og mindre 

problemer eller samtaleforløb om udfordringer i praksis på både personligt og fagligt niveau. 

 

 

Samarbejde med læreruddannelsen om praktik og det udvidede praksissamarbejde 

 

Sølystskolen stiller sig til rådighed i forhold til det udvidede praksissamarbejde. Det er derfor muligt for de 

studerende, der er tilknyttet skolen, at lave observationer i klasser, foretage interviews med ledelse og med-

arbejdere og udveksle undervisningsmaterialer både før, under og efter praktikken. 

 

 

 

 

 

 

 

Inden første møde på skolen kontakter praktikkoordinatoren de studerende med henblik på konkrete aftaler 

for dette 1. møde. (1. besøgsdag) 

 

 

1. besøgsdag 

 

På mødet vil praktikkoordinatoren byde velkommen. De studerende informeres om, at praktikkoordinatoren 

står til rådighed for de studerende, hvis de har spørgsmål, undren eller andet, som de vurderer er rart og/

eller nødvendigt at vide. 

 

Praktikkens forløb 
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Skolens uddannelsesplan udleveres og gennemgås, kalender for praktikforløbet (udarbejdet af VIA) uddeles 

og gennemgås, og de studerende bliver vist rundt på skolen. 

 

Ud over dette vil de studerende møde deres praktiklærere og om muligt deres praktikklasser.  Her er det 

vigtigt, at de studerende og praktiklærerne forventningsafstemmer, hvad de studerendes rolle/opgave er i 

løbet af praktikken.  

 

Sammen skal de studerende og praktiklæreren udarbejde en aftale i forhold til planlægning/forberedelse af 

undervisningen, samtaler, vejledning, bedømmelse m.m., som skrives ned. - Derudover aftales rammerne 

for 2. besøgsdag. 

 

Efter mødet besøger de studerende de klasser, de skal undervise i. I den udstrækning det kan lade sig gøre 

observerer de praktiklærernes undervisning i de relevante klasser. 

 

 

Skema til aftale ml. studerende og praktiklærer 

 

 

 

2. besøgsdag 

Rammerne for 2. besøgsdag kan tilpasses de studerendes og praktiklærernes ønsker og behov. Som ud-

gangspunkt observerer de studerende undervisning i de klasser, de skal undervise i. Formålet er at få et 

indtryk af klassen, således at det er muligt at forberede en undervisning, der tager hensyn både til klassen 

som helhed og til enkelte elever. 

 

I det omfang det kan passe ind i skemaet, besøges klasserne mens de relevante praktiklærere underviser. 

Alternativt aftales det ml. praktiklærer og studerende hvilke klasser, fag, lærere de skal følge på denne dag. 

 

 

 

Aktivitet Aftale 

Aftaler vedr. 2.besøgsdag   

Datoer for vejledning med praktiklærer   

Dato for midtvejssamtale (vejledning med stude-

rende, praktiklærer, underviser fra VIA) 
  

Andre undervisningslektioner/ observationslektio-

ner 
  

Tilsyn (frikvartersvagter) - ca. 2 om ugen   

Møder (årgangsteam, fagteam, storteam, 

kl.team,UP, pæd. rådsmøde, o.lign.) 
  

Øvrige aktiviteter (skole-hjem-samtaler, forældre-

møde, pæd. arrangement o.lign.) 
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Selve praktikken 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktiviteter Bemærkninger Tid 

Undervisning 

Stud. underviser primært i 3.uv.fag. Det tilstræbes 

at de herudover har timer i deres 1.+2. uv.fag. 

Stud. underviser alene (ikke i gruppe). 

1. uge: Den studerende underviser. Praktiklæreren 

er til stede, og observerer undervisningen. 

2.- 5. uge: Den studerende underviser klassen 

uden praktiklærerens tilstedeværelse. 

Såfremt den studerende ønsker det, eller praktiklæ-

reren er i tvivl om hvorvidt den studerende lykkes 

med sin undervisning, kan praktiklæreren være til 

stede og observere undervisningen. 

6. uge: Praktiklæreren er til stede, og observerer 

den studerendes undervisning.  

12-15 lektioner/

uge  

Observationstimer  

Såfremt den studerende ikke tidligere har observe-

ret undervisning i sit 3. uv.fag tilrådes det, at han 

gør det i denne periode.  

Stud. tager initiativet. 

Fx 5 lektioner/ 

perioden  

Andre undervisningslektio-

ner 

Den studerende og praktiklæreren aftaler løbende 

om den studerende ønsker at observere eller prøve 

at undervise andre fag/klasser/årgange udover 

hvad der står på den studerendes skema. Den stu-

derende tager selv initiativet.  

  

Forberedelse 

Undervisningen forberedes af den studerende ale-

ne med mulighed for at spørge praktiklæreren til 

råds. Evt. kan der sparres med medstuderende. 

Der stilles krav om, at praktikgruppen inden praktik-

kens begyndelse afleverer en forløbsplan for hvert 

fag/klasse de underviser i. Derudover udarbejdes 

der lektionsplaner, som altid skal afleveres til og 

godkendes af praktiklæreren i god tid inden under-

visningen finder sted. 

Forløbsplaner og lektionsplaner tager udgangs-

  

Mødetid 
Stud. indgår i de møder, som praktiklæreren delta-

ger i i perioden. 
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Datoer for undervisningfag-indkald, eksamen m.m. fremgår af kalenderen for praktikforløbet (uddeles på 1. 

besøgsdag). 

 

Forløbsplaner og lektionsplaner 

Vi forventer, at den studerende særligt har fokus på forberedelse, gennemførelse og evaluering af undervis-

ningen i en sådan grad, at der til alle forløb ligger en forløbsplan med oversigt over hele forløbet indehol-

dende beskrivelse af mål, materialer, arbejdsmetoder, evalueringsformer o.lign. Derudover skal der til alle 

lektioner ligge en udførlig plan med didaktiske overvejelser for den enkelte lektion. 

 

 

Vejledning 

Inden vejledningsmøderne med praktiklæreren forventes det, at de studerende skriftligt beskriver hvad de 

ønsker at reflektere over/få vejledning på. Dette blot i form af nogle få sætninger og/eller stikord. 

Vejledningen under praktikken vil tage udgangspunkt i praktiklærerens/medstuderendes observationer af 

de studerendes undervisning. Der tages udgangspunkt i de tre kompetenceområder: Klasseledelses-, didak-

tisk- og relationskompetence.  

 

Der er både fokus på den studerendes arbejde med eleverne, men også den analytiske dimension, der ret-

ter sig mod at kunne undersøge egen og andres praksis. Det vil være relevant at tage udgangspunkt i kon-

krete cases fra undervisningen.  

 

Den afsluttende vejledning: 

Eftervejledningen tager afsæt i den studerendes oplevelser og refleksioner over undervisningssekvenserne, 

samt praktiklærers observationer i klasserne. Desuden reflekteres der over i hvilket omfang intentioner og 

mål for forløbet blev realiseret. 

 

Det er de studerendes ansvar undervejs i praktikken at indsamle artefakter og materiale til en evt. praktik-

portofolio. Her kan refleksioner m.m. fra vejledningerne være naturlige elementer at medtage. 

 

Både praktiklærer og studerende skal henvende sig til praktikkoordinatoren i god tid, såfremt det opleves, 

at samarbejdet ml. praktikgruppe og praktiklærer ikke fungerer tilfredsstillende.  

 

Øvrige opgaver 

Fx forældrekontakt: - Stud. skriver brev til forældre, 

og informerer om periodens faglige indhold m.m. 

De studerende tilbydes at deltage i forældremøde 

og skole-hjem-samtaler - også selv om det ligger 

uden for praktikperioden. 

Det tilrådes at den studerende deltager i disse akti-

viteter på dette niveau, såfremt han ikke har delta-

  

Tilsyn (frikvartersvagter) 
Stud. har frikvartersvagter sammen med praktiklæ-

reren. (ca. 2 vagter om ugen) 
Ca. 50 min/uge 

Praktikvejledning med 

praktiklærere 
  5 timer/ perioden  
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Bedømmelse: 

Efter praktikken får den enkelte studerende bedømmelsen bestået/ikke bestået. Det er praktiklæreren, der 

bedømmer. Hvis praktiklæreren har betænkeligheder ved at bestå en studerende, har praktiklæreren pligt 

til at informere den studerende samt praktikkoordinator senest ved den fælles vejledningssamtale midt i 

praktikken. Herefter sættes en handleplan op for, hvordan den studerende kan hjælpes på vej mod en be-

stået praktik. 

Eksamen i praktik afholdes af enten mentor eller praktiklærer samt den praktikansvarlige underviser fra VIA. 

Prøverne afholdes i overensstemmelse med VIA's principper for prøveafholdelse. 

 

Studerende på skolen 

Mens den studerende er i praktik følger han som udgangspunkt en almindelig dag for en lærer og deltager 

i alle relevante arrangementer. Han indgår og deltager i det klasseteam og storteam, som den lærer, han 

følger. 

Vi forventer, at den studerende mestrer it på almindelig brugerniveau og stiller computer, printer og ad-

gang til skolens intranet til rådighed i hele praktikperioden. 

Den studerende har mulighed for at filme undervisningen eller en gruppe børn efter aftale med klassens 

forældre og relevante lærere. 

Vi forventer, at de studerende træder ind i skolens hverdag på lige fod med alle øvrige medarbejdere på 

Sølystskolen. 

Det betyder: 

 at de som alt øvrigt personale har tavshedspligt  

 at de har øje for og handler med baggrund i skolens værdier og ”regler” for at skabe et godt læ-

re- og værested 

 at de møder velforberedte til undervisning, vejledning, møder og andet samarbejde 

 at de handler på det, de ser, når de er på skolens matrikel - f.eks. i forhold til uhensigtsmæssig 

adfærd blandt børnene, konflikter m.m.  

 at de er nysgerrige, aktive, stiller spørgsmål, er på ”banen” 

 at de melder sygdom og andet fravær til praktiklæreren i god tid (senest om morgenen kl. 7.00) 

 

Vi forventer, at de studerende betragter Sølystskolen som deres arbejdsplads med tilstedeværelsestid sva-

rende til skolens øvrige læreres arbejdstid, dvs. der er 35 timers tilstedeværelsestid på skolen om ugen.  

 

Den studerende fastlægger selv de 35 timer og afleverer det i et skema til praktikkoordinatoren. Som for 

skolens øvrige personale ligger 2 af de 35 timer fast om tirsdagen fra kl 14-16. 
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Systemoprettelse 

Som ny praktikant på skolen skal du som det første udfylde formularen Systemoprettelse.  

- Formularen udleveres på kontoret. 

Nøgler 

Afhentes på kontoret.   

Adgang til intra 

I vil få udleveret brugernavn og kode af praktikkoordinatoren. 

Børneattester og straffeattester 

Straffeattest afleveres til kontoret. Skolens kontor rekvirerer børneattest efter samtykke fra praktikanten. 

Ved sygdom 

Kontaktes praktiklæreren  - senest om morgenen pågældende dag inden kl. 7.00. 

Opholdslokale 

Pauser vil I sikkert vælge at holde på skolens lærerværelse. Har I behov for stille-rum til forberedelse findes 

der alene-arbejdspladser og grupperum i skolens forberedelses-afdeling. 

Elevers fravær 

Elevers fravær registreres hver morgen i intra. Aftal med jeres praktiklærer hvem der gør det og evt. hvor-

dan det gøres. 

Mødetid 

Ringetid til første lektion er 8.00. Alle lærere har mødepligt på skolen min. 10 minutter før timestart. 

Regler omkring pauser 

For 0.-6. årgang er der ”inde-periode” og ”ude-periode”. I inde-perioden må børnene opholde sig inde og i 

klasselokalet i pauserne. I ude-perioden skal læreren/praktiklæreren huske at aflåse lokalet efter timen. Bør-

nene må opholde sig udenfor eller i skolens aula.  

Inde-periode er fra efterårsferie til påskeferie. Ude-periode er fra påske til efterårsferie. 

8.-9.klasse må forlade skolens område (”gå på tanken”) i pauserne. 

Kaffe og the  

Der er gratis kaffe og te på lærerværelset. Husk at rydde op efter jer selv. 

Indkøb til undervisningen 

Efter aftale kan du foretage mindre indkøb til undervisningen. Snak med praktiklæreren. 

Reservationer 

Af bærbare computere, lokaler o.lign. foregår via intra – din praktiklærer viser dig det. 

I de fleste klasser fra 5.-9.kl medbringer børnene selv computer hver dag. Spørg praktiklæreren om dette er 

tilfældet i din klasse. 

Forskellige gode informationer 
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Sølystskolen 


