
Praktikinformation  

På Bocenter Harridslev modtager vi studerende i både 1., 2. og 
3. års praktikperiode, samt PAU- elever. 

Alle er inden praktikkens start til en samtale på Bocentret, hvor 
vagtplan, plan over vejledningstimer og uddannelsesplan bliver 
udleveret. For de pædagogstuderendes vedkommende, bliver der 
til samtalen også fundet ud af, i hvilket hus man skal arbejde.  

Det er på forhånd bestemt, at PAU- eleverne skal arbejde i 
Kernen. 

I bofællesskaberne modtager vi kun pædagogstuderende i 1. års 
praktikperiode, som derfor vil være udover den eksisterende 
normering. 

 
 
Forventninger til den studerende  

I princippet er vores krav og forventninger ens for alle 
studerende. Vores krav og forventninger vil dog være afpasset 
efter det aktuelle uddannelsesniveau.  
    
Generelle krav og forventninger til alle studerende: 

• Den studerende sættes ind i stedets arbejdsformer og 
opgaver, lærer beboerne at kende og får indsigt i, hvad 
det vil sige at være funktionshæmmet.  

• Den studerende tilegner sig viden om de forskellige 
handicaps beboerne har, ved at iagttage og finde/ læse 
relevant litteratur.  

• Den studerende deltager i møder sammen med det 
øvrige personale.  

• Får indblik i stedets administration og organisation.  
• Får indblik i forældre-/ pårørendesamarbejdet.  
• Reflekterer over egne og andres pædagogiske 

holdninger og metoder. ( via vejledningstimerne)  
• Planlægger, gennemfører og evaluerer et pædagogisk 

forløb med en skriftlig beskrivelse heraf.   
• Det forventes, at den studerende viser ansvarlighed og 

tager ansvar.  
• Den studerende skriver referat af vejledningstimerne  
• Det forventes, at der løbende til vejledningen bliver 

reflekteret over, hvordan det går i praktikken.  
• Desuden følges de mål, der i studieordningen er fastlagt 

for de studerende.  
• Den studerende skal være opsøgende om information 

vedrørende udleveret tjekliste.  

 Særligt for PAU- elever:  



• Den studerende er udover den normale normering.   
• er her for at lære og udvikle faglige viden og 

kompetence  

 Særligt for studerende i 2. og 3. praktikperiode: 

• Indgår som en del af normeringen  
• Der arbejdes ansvarligt og bevidst på de fastsatte mål  

 Særligt for studerende i 1. års praktikperiode: 

• Den studerende er udover den normale normering   
• er ikke lønnet  

Forventninger til praktikvejleder  

Udover at arbejde udfra Bocenter Harridslevs idégrundlag, har vi følgende krav og forventninger til 
vejlederen:    

• Praktikvejlederen på Bocenter Harridslev har en faglig relevant uddannelse.  
• Er aktiv i kontakten med seminariet, ved blandt andet i det omfang det er muligt, at deltage i møder 

på seminariet, hvor  den studerende og vejleder inviteres.  
• Praktikvejlederen er ansvarlig for, at institutionens intentioner om at uddannelsens indhold bliver 

opfyldt for den studerende.  
• Tager sin vejlederrolle alvorligt og er opmærksom på rollefordelingen. (- at den studerende er her for 

at lære. )  
• Har evner til både at støtte og udfordre den studerende.  
• Er særlig opmærksom på de fastsatte mål for den studerende.    (- at der arbejdes ud derfra, - at 

målene er realistiske og forventes opfyldt.)  
• Praktikvejlederens kollegaer er medansvarlige og deltagende i såvel introduktion, vejledning som 

samspillet med den studerende.  
• Praktikvejlederen udarbejder en plan over vejledningstimer, som udleveres før praktikstart.  

  

Oplysninger om vejledningsform og indhold  

Den studerende orienteres i praktikken om følgende: 
Vedr. beboerne:  

• lejligheder  
• stamkort  
• handleplaner  
• dag/ ugeplan  
• dagbeskæftigelse  
• fritidsbeskæftigelse  
• medicin  
• handicaps  
• madpakker  
• madlavning  



• økonomi.  

I øvrigt: 

• samarbejdet husene i mellem  
• brug af busser  
• forældre/ pårørende kontakt  
• diverse politikker  
• arbejdstidsplan  
• kalender  
• bosted  
• gavekasse.  

    
Møder: 

• Gruppe møder hver 2. uge.  
• Fællesmøder hver 8. uge.  

Udvalg: 

• Sikkerhedsgruppe  
• LMU  
• ansættelsesudvalg  
• madudvalg  
• festudvalg  
• aktivitetsudvalg.  

  
Der vil være enkelte vejlednings timer med ledelsen om 
organisationen, vold og magt. 
Derudover vil der blive arbejdet målrettet med den studerendes 
egne mål og løbende evalueret på, hvordan det går med 
praktikken generelt. 

 
 
 
 

 


