Uddannelsesplan for Ladegårdsskolen
Uddannelsesplanen skal give en kort beskrivelse af, hvordan praktikskolen arbejder med at uddanne den
lærerstuderende. Se BEK nr. 1068 af 08/09/2015:

§13 stk. 2 Praktikskolen udarbejder en uddannelsesplan for praktikken i overensstemmelse med
kompetencebeskrivelsen for den pågældende praktikperiode. Professionshøjskolen skal godkende
uddannelsesplanen.
Præsentation af praktikskolen
• Grundoplysninger, se www.ladegårdsskolen.dk
• På Ladegårdsskolen vægtes arbejdet med samspil/relationer og kommunikative
kompetencer som en del af elevernes skolefaglige hverdag.
Vi mener…
•

at alle børn har en medfødt kommunikativ kompetence.

•

at kommunikation er grundlaget for al udvikling.

•

at børn med udviklingsvanskeligheder har brug for ekstra støtte omkring den
kommunikative udvikling.

•

at udviklingsstøttende kommunikation tager udgangspunkt i barnets initiativer.

•

at der på Ladegårdsskolen tages udgangspunkt i det enkelte barns kommunikative
udvikling, og de voksne arbejder bevidst på at være gode kommunikationspartnere for
børnene.

•

at det er de voksne, der bærer ansvaret for at samspillet med barnet foregår i en god
stemning og rammer barnets nærmeste zone for udvikling.

•

at resultatet af god kommunikation er glædesfyldte samspil med børn, der udvikler sig og
har lyst til at lære.

Forslag til praktikskolens forventninger til den studerende i praktik
Engagement
- At den studerende har gjort sig tanker om lærerprofessionen
- At den studerende kender kompetencemål for det konkrete praktikniveau
- At den studerende har overvejet hvilke ønsker og udfordringer, der skal indfries i praktikperioden
- At den studerende forholder sig interesseret, spørgende og undrende til det pædagogiske arbejde

-

At den studerende overholder aftaler
At den studerende overholder regler om syge- og raskmelding
At den studerende overholder tavshedspligten

Forberedelse, gennemførelse og evaluering
- At den studerende i god tid aftaler møde med praktiklærer inden praktikstart
- At den studerende har overvejet praktikkens indhold under hensyntagen til klassens årsplan og Fælles Mål
- At den studerende er forberedt til møder og undervisning
- At den studerende forbereder sig til vejledning og eksempelvis foreslår dagsordenpunkter
- At den studerende ved gruppepraktik er indstillet på, at undervisningen fordeles ligeligt
- At den studerende er indstillet på at give feedback og evaluere på medstuderendes arbejde
Deltagelse i skolens hverdag
At den studerende ud over undervisning deltager i lærerens andre arbejdsområder som:
- Møder (forældremøder, personalemøder, temamøder)
- Skole/hjem-samarbejde
- Tilsynsopgaver
- Konfliktløsning
- Opgave hvor den studerende anvender sine IT-kompetencer
- Mandag - fredag på skolen - det er et fuldtidsarbejde.
-

Praktik og vejledning
•

Hvilke muligheder og rammer vil skolen stille til rådighed, så de studerende kan opfylde kompetencemålene
på de forskellige niveauer i praktik?

Praktikkens kompetenceområder
Kompetenceområde 1: Didaktik
Kompetenceområde 2: Klasseledelse
Kompetenceområde 3: Relationsarbejde
Hvordan sikrer skolen, at den studerende kan opfylde kompetencemålene?
Nedenstående plan viser en progression i den studerendes praktik:
OBS
Frie skoler og efterskoler skal kun udarbejde en uddannelsesplan for niv. 2 og 3.
Muséer og specialskoler skal kun udarbejde en uddannelsesplan for niv. 2.

Praktikniveau 2
Kompetenceområde 1: Didaktik omhandler målsætning, planlægning,
gennemførelse, evaluering og udvikling af undervisning.

Hvordan sikrer skolen, at den
studerende kan opfylde
kompetencemålene?

Kompetencemål: Den studerende kan i samarbejde med kolleger begrundet
målsætte, planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning.

Færdighedsmål:

Vidensmål:

Den studerende kan

Den studerende har viden om

planlægge, gennemføre og evaluere et

undervisningsmetoder, principper for

differentieret undervisningsforløb i

undervisningsdifferentiering, læremidler

samarbejde med medstuderende med

og it,

anvendelse af en variation af metoder,
herunder anvendelsesorienterede
undervisningsformer og bevægelse i
undervisningen,
evaluere undervisningsforløb og elevers

formative og summative

læringsudbytte,

evalueringsmetoder samt test,

observere egen praksis og den enkelte

observations-, dataindsamlings- og

elevs læring med henblik på udvikling af

dokumentationsmetoder,

undervisningen,

Kompetenceområde 2: Klasseledelse omhandler organisering og udvikling af
elevernes faglige og sociale læringsmiljø.
Kompetencemål: Den studerende kan lede undervisning samt etablere og udvikle
klare og positive rammer for elevernes læring, og klassens sociale fællesskab.
Færdighedsmål: Den studerende kan

Vidensmål: Den studerende har viden
om

udvikle tydelige rammer for læring og for

klasseledelse, læringsmiljø og klassens

klassens sociale liv i samarbejde med

sociale relationer og

eleverne og

Kompetenceområde 3: Relationsarbejde omhandler kontakt og relationer til
elever, kolleger, forældre og skolens ressourcepersoner.
Kompetencemål: Den studerende kan varetage det positive samarbejde med
elever, forældre, kolleger og andre ressourcepersoner og reflektere over

relationers betydning i forhold til undervisning samt elevernes læring og trivsel i
skolen.
Færdighedsmål: Den studerende kan

Vidensmål:
Den studerende har viden om

samarbejde dialogisk med elever
og kolleger om justering af
undervisningen og elevernes
aktive deltagelse,

kommunikation, involverende

kommunikere skriftligt og mundtligt
med forældre om formål og indhold i
planlagte undervisningsforløb,

Professionel kommunikation, og
ligeværdigt samarbejde,
inklusionsprocesser og

læringsmiljøer, motivation og trivsel,

Praktikniveau 3
Kompetenceområde 1: Didaktik omhandler målsætning, planlægning,
gennemførelse, evaluering og udvikling af undervisning.
Kompetencemål: Den studerende kan i samarbejde med kolleger,
ressourcepersoner og forældre begrundet målsætte, planlægge, gennemføre,
evaluere og udvikle undervisning.
Færdighedsmål: Den studerende kan

Vidensmål: Den studerende har
viden om

planlægge, gennemføre og evaluere
længerevarende undervisningsforløb
under hensyntagen til elev- og
årsplaner i samarbejde med
medstuderende og skolens øvrige
ressourcepersoner,

organisations-, undervisnings-, og

evaluere elevers læringsudbytte og
undervisningens effekt og

metoder til formativ og summativ

udvikle egen og andres praksis på et
empirisk grundlag.

observations-, dataindsamlings- og

samarbejdsformer,

evaluering og

dokumentationsmetoder.

Hvordan sikrer skolen, at den
studerende kan opfylde
kompetencemålene?

Kompetenceområde 2: Klasseledelse omhandler organisering og udvikling af
elevernes faglige og sociale læringsmiljø.
Kompetencemål: Den studerende kan lede undervisning samt etablere og
udvikle klare og positive rammer for elevernes læring, og klassens sociale
fællesskab.
Færdighedsmål: Den studerende kan

Vidensmål: Den studerende har
viden om

lede inklusionsprocesser i
samarbejde
med eleverne.

læringsmiljø, inklusion,
konflikthåndtering og mobning.

Kompetenceområde 3: Relationsarbejde omhandler kontakt og relationer til
elever, kolleger, forældre og skolens ressourcepersoner.
Kompetencemål: Den studerende kan varetage det positive samarbejde med
elever, forældre, kolleger og andre ressourcepersoner og reflektere over
relationers betydning i forhold til undervisning samt elevernes læring og trivsel i
skolen.
Færdighedsmål: Den studerende kan

støtte den enkelte elevs aktive
deltagelse i undervisningen og i
klassens sociale liv, samarbejde med
forskellige parter på skolen, og
kommunikere med forældre om
elevernes skolegang.

Vidensmål: Den studerende har
viden om
anerkendende kommunikation, og
ligeværdigt samarbejde,
inklusionsprocesser og

Processer, der fremmer godt
skole-hjemsamarbejde og
samarbejdsformer ved
forældremøder og
forældresamtaler og
kontaktgrupper.

