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UDDANNELSESPLAN FOR 4. ÅRGANG – LU 13

Dalgården er en selvejende institution oprettet i 1961 med midler fra Julemærkekomiteen. Vi har driftsoverenskomst med Magistraten for Sociale forhold og
Beskæftigelse (MSB) Århus Kommune og drives efter Servicelovens §66.

Dalgårdens børn
Vi modtager børn og unge mellem 5 og 12 år på indskrivningstidspunktet med omfattende sociale, adfærds- og følelsesmæssige vanskeligheder. Nogle af
børnene har udadrettede reaktionsmønstre, der giver sig udslag i:





motorisk uro
store vanskeligheder med at styre temperamentet
lav frustrations-tærskel
et højt konfliktniveau

Andre er mest præget af:






indre uro
angst
tristhed
tvangstanker.
psykosomatiske problemer
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Nogle af de henviste børn har desuden lettere organisk betingede kognitive vanskeligheder og specifikke indlæringsvanskeligheder samt lav IQ. Næsten alle
børnene har et meget lavt selvværd og negative opfattelser af sig selv.

Formålet med opholdet på Dalgården
Udgangspunktet for vores arbejde er de individuelle mål for børn og forældre, som er beskrevet i den handleplan forældre og forvaltning har formuleret
sammen. Samtidig ligger det os meget på sinde, at give børnene et godt børneliv, mens de bor på Dalgården.
Vi ser det som et mål i sig selv, at barnet bevarer en tæt kontakt til sin familie og slægtninge, selvom de ikke bor hjemme. Vi bestræber os derfor på at
inddrage forældre så meget i forløbet, som de magter.

Organisering af praktikken
Skolen har tre praktikansvarlige lærere: Simon Dam Schwartz A-klassen (indskolingen), Troels Meldgaard Jeppesen B-klassen (mellemtrinnet) og Michael
Nielsen Kjærside D-klassen (udskolingen). Skoleleder Torsten Grosen; kontaktoplysninger: Tlf. 40 801 994; mail: tog@aarhus.dk. Skoleleder har i samarbejde
med de praktikansvarlige lærere ansvaret for planlægning og afvikling af praktikken, herunder kontakten til LU Aarhus, kommunikationen med de
lærerstuderende før, under og efter praktikken, udarbejdelse af skemaer i samarbejde med de lærerstuderende, at følge de lærerstuderende i praktikken,
samt at afholde den afsluttende evaluering jvf. (LU) (LBK. Nr. 467 af 8. maj 2013)

1 Praktikskolens beskrivelse af arbejdet med børnene




Med udgangspunkt i fællesmål at hjælpe den enkelte elev til at blive så dygtig som muligt.
Skolen er en del Dalgårdens behandlingstilbud og metodisk anvendes mentaliseringsbaseret pædagogik.
Rammen om Dalgårdens værdigrundlag har rod i den systemiske og anerkende tilgang.
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Fokus på et konstruktivt samarbejde med afdelingerne
Hjælpe barnet til at indgå i forskellige fælleskaber
Hjælpe barnet til at forstå respekt for forskellighed
Hjælpe barnet til at blive så livsduelig som muligt
Stimulerer barnets nysgerrighed og undren inden for de forskellige fagområder
Skabe rammer for, at barnet har lyst til at lære og turde prøve
Hjælpe eleven på vej til at tænke og handle selvstændigt og se nye muligheder

Introduktion til praktikken:
Praktiklærerne udsender indbydelse til de lærerstuderende til de lærer studerende, herunder skema forslag og relevante papirer og sikre sammen med
skolelederen, at forventninger og krav til den aktuelle praktikperiode er kendt af parterne. Dette sikres ved et indledende møde, hvor skolens særkende og
aktuelle indsatsområder kort introduceres. Den mere detaljerede introduktion til skolen varetages af praktiklæreren.

Forventninger til de lærerstuderende:
Vi forventer de studerende er engagerede i deres studium, møde veloplagte til aftalt tid, er afbalancerede og positiv forventende i deres samarbejde med
vores børn, praktiklærere og medstuderende, holder aftaler og stiller spørgsmål til vores praksis, således vi også bringes videre i vore udvikling.

Evaluering af praktikken:
Evalueringen foregår løbende med praktiklærer i aftalte vejledningstimer, samt uformel før og efter praktiktimerne. Ved afslutningen af praktikperioden
afholder praktiklærer og den studerende afsluttende evaluering, med udgangspunkt i fokuspunkter for perioden, studieaktivitetsmodellen og et
evalueringsskema, der udsendes til deltagerne inden mødet.

2. Praktikkens kompetenceområder og herunder videns- og færdighedsmål på 4. årgang.
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Kort beskrivelse af faget praktik: Praktik omhandler den praktisk/pædagogiske dimension, der retter sig mod lærernes arbejde med elever og den analytiske
dimension, der retter sig mod at kunne undersøge egen og andres praksis. Praktik binder læreruddannelsens fag og den studerendes arbejde på
praktikskolen sammen.

Praktik består af tre kompetenceområder:
1. Kompetenceområde: Didaktik
2. Kompetenceområde: Klasseledelse
3. Kompetenceområde: Relations arbejde

Kompetence område

Kompetence mål

Kompetenceområde 1:

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

Didaktik omhandler
målsætning, planlægning,
gennemførelse, evaluering
og udvikling af undervisning,
herunder læringsmålstyret
undervisning.

Færdighedsmål: Den
studerende kan
Planlægge, gennemføre og
evaluere længerevarende
undervisningsforløb under
hensyntagen til elev- og
årsplaner i samarbejde med
medstuderende og skolens
øvrige ressourcepersoner,

Vidensmål: Den studerende
har viden om
organisations-,
undervisnings-, og
samarbejdsformer

Hvordan arbejdes der med
kompetencemålene
Praktik lærer: Med
udgangspunkt i egen
lærerpraksis støttes den
studerende i udformning af
undervisningsplaner med
begrundet anvendelse af
forskellige metoder,
undervisningsdifferentiering
samt læremidler og IT
Krav til den studerende:
Der skal laves en skriftlig
plan for undervisningsforløb
med varieret anvendelse af
metoder og læremidler.
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Evaluere elevers
læringsudbytte og
undervisningens effekt og

metoder til formativ og
summativ evaluering og

Praktiklærer: Viser
eksempler på evaluering af
et undervisningsforløb og
hjælper i indkredsningen af
tegn på elevernes læring
Krav til den studerende:
Skal evaluere
undervisningsforløb og
kunne redegøre for tegn på
elevernes udbytte af
undervisningen i relation til
formulerede.

Udvikle egen og andres
praksis på et empirisk
grundlag

observations-,
dataindsamlings- og
dokumentationsmetoder.

Praktiklærer: Vil gennem
observation af de
studerendes undervisning
vælge centrale
problemstillinger som
udgangspunkt for og
justering af undervisning
med henblik på vejledning.
Krav til den studerende:
Foretager systematiske
iagttagelser af egen (og evt
medstuderendes) praksis
med henblik på udvikling af
undervisning.

Kompetenceområde 2:
Klasseledelse omhandler
organisering og udvikling af

Kompetencemål:
Den studerende kan lede
undervisning samt etablere
og udvikle klare og positive

lede inklusionsprocesser i
samarbejde med eleverne

Praktiklærer: Vil med
udgangspunkt i egen
lærerpraksis demonstrere,
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elevernes faglige og sociale
læringsmiljø.

rammer for elevernes
læring, og klassens sociale
fællesskab

læringsmiljø, inklusion,
konflikthåndtering og
mobning

hvordan undervisningen
organiseres og rammesættes
i en klasse. Den studerende
støttes i bestræbelserne på
at tilrettelægge en
undervisning som sikre
børnenes oplevelse af at
høre til, håndtering af
konflikter (inden for den
mentaliserings baseret
ramme) læringsudbytte og
arbejdsro.
Krav til den studerende:
Forberede lektionsplaner for
hver lektion med henblik på
tydelige mål og
rammesætning.

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

støtte den enkelte elevs
aktive deltagelse i
undervisningen og i klassens
sociale liv, samarbejde med
forskellige parter på skolen

anerkendende
kommunikation, og
ligeværdigt samarbejde,
inklusionsprocesser,

Praktiklærer: Med
udgangspunkt i egen
lærerpraksis eksemplificerer
praktiklæreren, hvordan
man som lærer
kommunikerer dialogisk i
undervisningen med henblik
på elevernes aktive
deltagelse (Inden for den
systemiske og anerkende
teoriramme).
Praktiklæreren støtter
desuden den studerende i at
udvikle sine kommunikative
kompetencer.
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Krav til den studerende:
Kommunikerer dialogisk med
kolleger, medstuderende og
elever med henblik på
elevernes aktive deltagelse.

kommunikere med forældre
om elevernes skolegang

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

Praktiklærer: I det omfang
det er relevant, give den
studerende mulighed for at
deltage i kontakt til
forældrene i relation til en
undervisning, den
studerende har og vil
gennemføre.
Krav til den studerende:
I det omfang det er relevant,
informerer den studerende
forældre/afdelingerne om
den undervisning den
studerende har planlagt og
vil gennemføre.
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Målet med praktikken, er at den studerende skal opnå kompetence i:
Forberedelse af undervisningen







Planlægge målstyret læringsforløb med afsæt i varierede pædagogiske og faglige metoder, i samarbejde med praktikgruppen.
Forberede i samarbejde med praktikgruppen.
Forberede sig selvstændigt.
Klargøre og producere materialer samt klargøre lokaler, digitale læringsmidler m.m.
Udvise færdigheder i at medtænke børnenes forudsætninger i planlægningen (undervisnings differentiering)
Medtænke bevægelse undervisningen

Undervisning i klassen



Varetage undervisning på hold i små grupper
Gennemføre undervisning med baggrund i varierede pædagogiske og faglige metoder.

Evaluering af undervisningen




Evaluere læringsforløb på bagrund af evalueringsmetoder og redskaber
Evaluere graden af målopfyldelse (er det opstillede mål nået og hvilke nye tiltag giver det anledning til)
Reflektere over eget forløb med praktiklæreren og gruppen.
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Bidrage med nye tiltag til elevplaner

Samarbejde





Opstille læringsmål for børnene
Opstille forskellige læringsmål i samarbejde med børnene gennem samtaler med børnene
Deltage aktivt i møder såsom: Teammøder, personalemøder, teamkonferencer, forældremøder samt andre relevante møder.
Deltage aktivt i elev-, forældre-, og lærer arrangementer og aktiviteter.

Ud over ovenstående mål forventes det, at den studerende deltager i andre opgaver i forbindelse med afvikle af en skoledagen







Udflugter, ekskursioner, idrætsdage, museumsbesøg m. m.
Samtaler eller aktiviteter med enkelte børn
Rette/vejlede i forbindelse med elevproduktioner og -opgaver
Undersøge og præsentere undervisningsmaterialer medstuderende og praktiklæreren
Indsamle empiri til egen uddannelse
Læse relevante og faglig- og pædagogisk litteratur vedr. skolens aktuelle indsatsområder (fx ”Mentaliseringsbaseret behandling” og
”socialkonstruktionisme” som danner grundlag for ”den systemiske og anerkendende tilgang”)

3. Studie aktivitetsmodellen
Studie aktivitetsmodellen skal synliggøre de forskellige undervisnings-, studie-, og læringsaktiviteter. Den anvendes sammen med kompetencemålene
ovenfor, som afsæt for gensidig forventningsafstemning mellem underviser og studerende.
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