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Kultur og særkende for Søndervangsskolen
En skole med en stærk vision – We Create Winners!
Vi er en moderne, ambitiøs og udviklingsorienteret folkeskole som ligger i det sydlige
Aarhus. Pr. 1/8 2018 har vi 340 fantastiske børn fordelt på 0.-9. klassetrin
og opdelt i indskoling, mellemtrin og udskoling. Her arbejder også 80
dygtige og engagerede medarbejdere der hver dag gør en stor forskel for
vores elever. Cirka 96 % af vores børn har en anden etnisk baggrund end
dansk fordelt på op mod 20 forskellige nationaliteter. Vi betragter derfor
forskelligheden som en ressource, der styrker udviklingen af børnenes faglige og sociale
kompetencer i skolens læringsrum. Vores skole bygger på følgende fem værdier:
❖ Læring - Vi vil skabe læreprocesser, der udvikler elevernes faglige og sociale
kompetencer
❖ Empowerment - Vi vil udvikle eleverne til selvstændige, kompetente og myndige
mennesker.
❖ Team-spirit - Vi tror på̊, at stærke fællesskaber giver en
synergieffekt.
❖ Originalitet - Vi vil skabe en skole, hvor nytænkning sætter
mennesker i bevægelse
❖ Ambition - Vi vil stræbe efter at være blandt de bedste.

Heldagsskole
Vi har været heldagsskole siden 2006. Det betyder, at alle vores børn er på skolen hver dag
fra kl. 8.15 – 15.45 (onsdag 8.15 -14). Vi synes, det er et godt og stærkt skolekoncept, fordi
det matcher vores børnegruppes forskelligartede behov. Med heldagsskolen har vi skabt en
hverdag for eleverne og medarbejderne, hvor:
❖
❖
❖
❖

Vi har fokus på trivsel, fællesskab og faglighed
Vi har en meget tæt dialog med forældrene
Medarbejdere og ledere trives i et tværfagligt og innovativt miljø
Vi har et intensivt samarbejde med andre faggrupper omkring det enkelte barn

Heldagsskolen har siden dens indførelse givet markante resultater på en række
hovedområder. Eksempelvis i forhold til:
❖ Elevernes faglige udvikling og progression
❖ Øget forældretilfredshed og elevtrivsel
❖ Markant faldende fravær blandt elever og medarbejdere
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Indsatsområder 2018/19
Vi har løbende fokus på at udvikle vores skole, og i de seneste år har vi særligt arbejdet med
følgende tre områder, der også har været de bærende elementer i vores lokale
udviklingsplaner: Vores tre spor er:
o INNOVATIVE LEARNING & TEACHING – Studentspor
o ONOGOING PROFESSIONAL LEARNING – Professionsspor
o FLEXIBLE LEARNING ENVIROMENT - Community engagement

I vores LUP – Lokaleudviklingsplan for 2018 – 2019 har vi et særligt fokus på at øge antallet af
distrikselever, samt at styrke fagligheden gennem hele skoleforløbet.

Pædagogisk praksis – “Perlekæden”
Vi har med udgangspunkt i de 3 spor beskrevet vores pædagogiske praksis illustreret i
nedenstående ”perlekæde”. I forbindelse med jeres praktik på skolen vil det give jer en indsigt
i, og et overblik over vores hverdag på skolen. I kan finde en kort beskrivelse af hver ”perle”
under Dokumenter > 2017-2018 > Skoleårsplanlægning > Pædagogisk praksis på vores
personaleintra. I vil i jeres praktik på skolen stifte bekendtskab med alle ”perler”, og være en
aktiv del af den pædagogiske praksis. I vil også deltage i kompetenceudvikling inden for flere
af områderne, der typisk ligger mandag i fagteammøderne og/eller onsdagsmøderne.

Challenging
Learning

Min

"Reviews"

Uddannelse

Pædagogisk praksis
Faglighed & Trivsel
"iGo-Learning"

Brede Børne

Projektorientere
t undervisning

fællesskaber

Elevtrivsel
1:1 IT løsning

Trivselsanalyser

Søndervangskolen Søndervangs Allé 40

8260 Viby J, Denmark Telefon +45 8713 6270
www.soendervangskolen.dk

4

Telefax +45 8713 6280

Læringskultur og praktikdidaktik
På Søndervangskolen har vi de sidste år arbejdet meget på at udvikle en fælles læringskultur, både
ift. hvordan vi tilrettelægger undervisningen, og skaber bedst mulig læring for vores elever.
Derudover også at have en mere ”Growth” tilgang til vores måde at arbejde med eleverne, men også
med hinanden som medarbejdere/ledelse.

Aktionslæring
For at udvikle denne praksis arbejder vi løbende med aktionslæringsforløb planlagt ud fra
aktionslæringscirklen, og med afsæt i vores fælles læringsmindset (”Challenging Learning”). Denne
metode sætter retning for både planlægningen af undervisning/læringsforløb samt den studerendes
egen læring. Aktionslæringscirklen indeholder målsætning/tema, undersøgelse, planlægning,
observation, refleksion, evaluering og næste skridt, og vil blive brugt som en fælles metode i
planlægning og vejledning. Fra skoleåret 2019 – 2020 fortsætter vi dette arbejde inden for rammen
”Stærkere Læringsfællesskaber” som alle skoler, dagtilbud og klubber arbejder med i Aarhus
Kommune. Nedenfor kan I læse, hvordan vi arbejder med det her på Søndervangskolen.
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Stærkere Læringsfællesskaber
Hvad er formålet med SLF?
Børne og ungepolitikken blev vedtaget i december 2015 og er byrådets fælles vision for børn og unge,
som vokser op i Aarhus – og dermed også det fælles værdigrundlag for vores arbejde i Børn og Unge.
Visionen er:
1. at vores børn og unge skal udvikle robusthed, livsduelighed og kreativitet
2. at de faglige, personlige og sociale kompetencer skal styrkes
3. sideløbende med lysten til at lære og evnen til at samarbejde og indgå i fællesskaber.
Stærkere fællesskaber er Børn og Unges svar på, hvordan vi som organisation arbejder for at nå disse
mål med ”Puslespillet” (vores mentale model) som ledetråde for løsningen af den fælles opgave. Med
Stærkere læringsfællesskaber tager Børn og Unge skridtet videre for i fællesskab – at strække børneog ungepolitikkens ambitioner helt ud til den enkelte medarbejders praksis og samarbejdet om de
enkelte børn og unge. Det vil være følgende fem centrale begreber (søjlerne) der karakteriserer et
stærkt læringsfælleskab.
For Søndervangskolen er SLF et naturligt næste skridt ift.
vores kompetenceforløb med ”Challenging Learning” (2016
– 2019), hvor bl.a. arbejdet med aktionslæring,
dataindsamling og reflekterende dialoger var bærende.
”Challenging Learning” og arbejdet med ”Challenging
Learning” taler ind i alle søjler i SLF og understøtter
arbejdet med fortsat at udvikle en fælles læringsmindset og
læringskultur på Søndervangskolen, hvor tilgangen ”Whole
System Approach” er en selvfølge.
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Hvad er SLF på Søndervangskolen?
I år 1 med SLF vil vores udviklingspunkter primært ligge inden for følgende to søjler: Reflekterende
dialoger hvor vi gerne vil udvikle og forbedre reflekterende dialoger som metode om et bestemt
indhold. Derudover Samarbejde, hvor vi fortsat gerne vil udvikle og forbedre vores samarbejde på
tværs af hele skolen med fokus på videndeling og udvikling.
Indholdet vil fortsat være de seks tegn for god læring og undervisning fra ”Challenging Learning”
forløbet, men også en bevægelse ift. at inkludere ”De ti tegn for god undervisning” (Meyer). Vi vil
forsat have fokus på Feedback og fælles sprog for læring.
Hvorfor har vi (dvs. ledelse og ressourcepersoner) valgt netop disse to søjler?
•
•
•
•
•
•

Vi vurderer, at der er behov for at blive endnu bedre til at indgå i reflekterende dialoger på
måder, der kvalificerer den pædagogiske praksis og sammenhængskraft, hvor børnenes læring
er og må være udgangspunktet.
Vi tror på, at vi ved reflekterende dialoger kan gøre skolens undervisning til et fælles
anliggende, der styrker den enkeltes- som kollektivets professionelle dømmekraft og dermed
opbygger øget kapacitet i organisationen.
Vi ønsker at blive endnu bedre til at indsamle data og efterfølgende bruge dem til fælles
refleksion, som kan sætte nye handlinger i gang.
Vi ønsker et øget fokus på samarbejde mellem afdelinger og på tværs af årgangsteam
Der er blandt skolens ledelse, ressourcepersoner, lærere og pædagoger et fælles ønske om
systematisk at øve fælles refleksion via udvalgt metode, som kvalificerer vores måde at tænke
på og tale åbent sammen om den pædagogiske praksis (data).
Vi finder det vigtigt at fokusere på didaktik og læring i stedet for logistik (udvikling frem for
drift).

•
Hvordan arbejder vi med SLF? Arbejdet med SLF vil bl.a. tage udgangspunkt i aktionslæring, hvor
læringscirkler vil lede os gennem vores valgte øvebaner. Ift. indsamling af data vil vi afprøve forskellige
former f.eks. observationer, fokusgruppe interview, Learning Walks, test m.m. Vi vil gennem en tydelig
dagsorden for møderne ud fra en fast dagsorden og en
teamkontrakt have opmærksomhed på, hvornår vi f.eks. har
refleksions-/læringsmøder, eller hvornår det omhandler drift og
logistik. Teamkontrakten kan bruges til at rammesætte møderne
ift. en gensidig forventnings- og rolleafstemning. Det kan fx ske vha.
udnævnelse af en gamemaster hhv. gameplayers.

Hvem arbejder med SLF? Alle lærere, pædagoger og ledelse på
Søndervangskolen skal øve sig i at indsamle data, reflektere over
data samt kunne give og modtage feedback i forhold til egen og
andres praksis.
Hvornår arbejder vi med SLF? SLF – Stærkere Læringsfællesskaber vil vi arbejde løbende med hele
året. Det vil være en del af vores faste fagteam-, afdelings-, Ledelses-, pædagog-, og årgangsmøder (jf.
mødekalender), hvor en fast mødestruktur/dagsorden vil sætte retning.
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”Review - tandhjulet" - Fundamentet for SLF
Vi har på Søndervangskolen i en årrække opbygget en systematik og sammenhæng i de ting, vi arbejder
med og udvikler. Helt bærende elementer er vores ”Review-tandhjul” og vores mødestruktur/organisering. Det er for os afgørende byggesten i fundamentet for at sikre fortsat læring, progression
og udvikling for alle på skolen.

ER2
LR1
SLF

ER3
PR2
SLF

4. kvartal

ÅR1

3. kvartal

ER1
PR1

2. kvartal

1. kvartal

SKOLEÅRET 2019 - 2020

SLF

ER4
ÅR2
LR2
SLF

1.kvartal = sommer 2019- efterårsferie / 2. kvartal = efterårsferie-jul / 3. kvartal = jul-påske / 4. kvartal = påske-sommer
2020

Formålet med Reviews på Søndervangskolen er at styrke vores kerneopgaven med børnene, dvs. at
understøtte den enkelte elevs læringsudbytte, progression og trivsel. Med Reviews opbygger og
udvikler vi os sammen i stærke professionelle læringsfællesskaber i engagerende og opmuntrende
miljøer, hvor feedback- og videndeling på tværs af skolens aktører er udgangspunktet. Kodekset er
praksisnær ledelse, hvor høj kvalitet på alle niveauer understøtter synlig læring, progression og proces
for vores elever.
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For at lykkes med dette har vi lokalt udviklet vores Review-tandhjul1, som er et fælles metodegrundlag,
der sikrer systematisk opfølgning i hverdagen med afsæt i såvel kvalitative (perceptuelle) som
kvantitative data samt er med til at sikre en ”Whole System approach” tilgang på skolen i samarbejde
med Børn og Unge repræsenteret ved læringspartner. Vores røde tråd gennem flere år - og i alle dele
af ”Review - tandhjulet” - er at stille os selv følgende tre spørgsmål. Spørgsmålene er stadig en naturlig
del af vores fremtidige prøvehandlinger og øvebaner med udgangspunkt i Søndervangskolens
læringscirkel.
Vores røde tråd - Hvor skal vi hen? Hvor er vi nu? Hvad er næste skridt?

Mødeorganisering for det pædagogiske personale og pædagogiske ledere
Med grundskemaet er indlagt plads til, at følgende møder kan placeres ugentligt mellem 08:0016:00/17:00:
-

Onsdagsmøder
Fagteammøder DAN+MAT
Pædagogmøder
SLF-møder: Champions og Resursepersoner
Vejledere - møder
Årgangsteammøder (for 0.-1.-2.-3. årg.)

Formålet med møderne er at skabe en stærk faglig professionsramme, hvor indenfor arbejdet med
Stærkere Læringsfællesskaber kan finde sted og samtidig styrke:
-

Sammenhængskraft og fælles identitet på tværs af skolen (værdiforståelse)
Samarbejde og dialog mellem ledelse/medarbejdere og medarbejdere/medarbejdere
Fællesdrøftelser om forhold, såvel fagfaglige som arbejdspladsmæssige
Fælles kompetencefokus/-udvikling og drøftelser ift. fag og professioner, herunder udvikling
af fælles systematikker og -metoder
Fælles videndeling, - sparring, - produktion og – præsentationer ift. fag og professioner,
herunder udvikling af fælles systematikker og -metoder
Fælles forberedelse og pædagogisk/didaktisk refleksion ift. skolens udvalgte pædagogiske
tiltag
Koordinering og planlægning ift. hverdagen på skole- hhv. afdelings- og årgangsniveau
Status-, opfølgnings- og evalueringsmøder

Af det ugentlige Ledelsesbrevs mødeoversigt tilstræbes at indskrive et foreløbigt ’program’ for de
nævnte møder for ca. 4 uger ad gangen, dog med mulighed for evt. afvigelser, hvis påkrævet. En
endelig dagsorden udsendes med Ledelsesbrevet i weekenden op til mødet.

11

Udviklet af Søndervangskolen ledelsesteam ifm. B&Us LOKE forløb i 2014-2015 og justeret løbende ved implementering
af forskellige tiltag.
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Møderne er placeret:

Trivselspædagoger på Søndervangskolen
En af vores ”perler” er arbejdet med elevtrivsel og trivselsanalyser jf. ovenstående model.
Dette arbejde udføres primært af vores trivselspædagoger. I følgende afsnit kan du læse om
målet og rammen for dette arbejde.
Mål og ramme
Søndervangskolen ønsker et stærkt fagligt fokus på trivselspædagogens rolle, opgave og
funktion og samtidig frisætte pædagogen til mere individuelt at prioritere egne indsatser.
Dette gøres inden for den fastlagte ramme og de overordnede mål og i tæt samarbejde med
lærerne og med reference til nærmeste leder (dvs. afdelingslederen).
Der afholdes et ugentligt pædagogmøde á 2 lektioner hver torsdag i 1. og 2. lektion med
fokus på udvikling af kerneopgaven herunder forberedelse, sparring og videndeling, samt
kompetenceudvikling. Nærmeste leder afholder koordineringsmøder op til hvert af de 4
årlige Elev Reviews (skole-hjemsamtaler) (ER) og indgår som en del af pædagogmøderne.
Det forventes, at alle trivselspædagogiske indsatser beskrives i MinUddannelse
(Læringsplatform i Aarhus Kommune). Det er muligt at få support ift. MinUddannelse på
udvalgte dansk-fagteammøder. Disse møder bliver løbende tydeliggjort og præciseret i Lbrevene.
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Pædagogen er ikke bundet af Intraskemaet med faste positioner i udvalgte klasser. I stedet
bindes pædagogen af et fast ’møde-ind’ og ’møde-ud’ tidspunkt, hvor han/hun inden for den
fastlagte ramme prioriterer egne indsatser. I skoleåret 2018-2019 er der et øget fokus på
forebyggende forløb i ’en tidlig indsats’ perspektiv jf. BU-politikker og de faglige strategier
(puslespilsbrikkerne). I skemaet vil pædagogen markere dette med ”Forebyg”, og disse
positioner forsøges fredet af vikarbookeren i det muliges omfang. Dette med henblik på at
sikre så høj kvalitet som muligt i disse forløb.
Endvidere er det intentionen at reducere brugen af pædagogen som vikar i dagligdagen, i
det muliges omfang. Dette primært for at styrke en fag-faglig lærerdækning af
undervisningslektioner.
Målet med den trivselspædagogiske indsats er at iværksætte konkrete tiltag, der styrker og
understøtter den enkelte elevs faglige niveau, progression og trivsel. Der arbejdes med
elementer, der har betydning for, at den enkelte elev får maximalt udbytte af den
fagopdelte undervisning og de understøttende aktiviteter i løbet af skolehverdagen. I
skoleåret 2018-2019 vil der være et øget fokus på pædagogens indsatser ift. både den nye
organisering på hele skolen omkring ”iGO” og ift. ”Brede børnefællesskaber” (BB) i
Indskolingen.

Pædagogisk afsæt for trivselspædagogerne på Søndervangskolen
Pædagogen i Heldagsskolen skal sikre en effektiv og målrettet trivselspædagogisk indsats
med afsæt i Århus Kommunes forebyggelsestrekant.

Det trivselspædagogiske fokus og de trivselspædagogiske indsatser skal styrke elevernes
beskyttende faktorer herunder: Trivsel, personlig robusthed, læring, venskaber og
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deltagelse i interessefællesskaber og medborgerskab - lette den daglige tilværelse og
forbedre livskvaliteten. Samtidig skal det trivselspædagogiske fokus være på
risikofaktorerne som på Søndervangskolen bredt set er mistrivsel, fremmøde, sociale
relationer, familiesituation, selvbillede, sundhed og indsatser ift. PPR/socialforvaltninger.
Pædagogen skal ud fra forebyggelsestrekanten kunne iværksætte indsatser på det generelle
niveau (Grønt), det specifikke niveau (gult) og det individuelle niveau (rødt). På det generelle
niveau er indsatsen iværksat på klassen, det specifikke niveau er indsatser iværksat i forhold
til grupper på årgangen eller afdelingen og det individuelle niveau er det indsatser i forhold
til enkeltelever.
Forebyggelsestrekanten bliver i praksis omsat i 2 indsatsformer:
1. Forbyggende indsatser målrettet enten klasser i afdelingen
(Grønt) og/eller grupper i afdelingen (Gult)
2. Trivselsanalyser i forhold til enkeltelever (Rødt).
Begge indsatsformer uddybes senere i denne rammebeskrivelse.
Alle trivselsforebyggende indsatser og indsatser på baggrund af
trivselsanalyserne beskrives i MinUddannelse.
Søndervangskolen ønsker i skoleåret 2018-2019 at undersøge
hvordan ASK-modellen fra Challenging Learning kan tænkes
ind i det trivselspædagogiske arbejder og hvordan
trivselspædagogikken specifikt kan understøtte elevernes
Attitude (A) og Skills (S).
Teamfokus
Kernen i Heldagsskolens organisering er teamsamarbejde i årgangsteamet. I teamet indgår
pædagoger og lærer i et flerfagligt samarbejde, hvor omdrejningspunktet er elevernes
trivsel. Pædagoger og lærere indgår i et samarbejde med hver deres respektive fagligheder,
hvor helhedstænkningen tilsammen skabes. Et samarbejde der sættes i spil i en professionel
ramme med skolens vision og grundlag som fundament. Den pædagogstuderende indgår
som en naturlig del i dette samarbejde.
Pædagogen deltager på afdelingsmøderne og relevante årgangsmøder efter behov.
De trivselspædagogiske indsatsformer er:
1. Forbyggende indsatser i for til enten klasser i afdelingen (Grønt) og/eller grupper i
afdelingen (Gult)
2. Trivselsanalyser i forhold til enkelt elever (Rødt).
I skoleåret 2018-2019 ønskes et større fokus på at styrke samarbejde og ansvarsfordeling
omkring den trivselspædagogiske opgave i årgangsteamet. Arbejdsfordelingen omkring
ovenstående 2 indsatsformer prioriteres i teamet - mellem trivselspædagogen, lærerne i
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teamet og afdelingslederen. Dette gøres i opstartsugen (uge 32), årgangsteammøder og
koordineringsmøder med nærmeste leder.
Det aftales og koordineres også i årgangsteamet i forhold til hvem, der har hvilket ansvar i
forhold til samarbejdet med familien.
Forebyggelsestrekanten bliver altså i praksis omsat i 2 indsatsformer:
1. Forbyggende indsatser i for til enten klasser i afdelingen (Grønt) og/eller grupper i
afdelingen (Gult)
2. Trivselsanalyser i forhold til enkelt elever (Rødt).
Tværprofessionelt samarbejde internt og eksternt
Pædagogstuderene vil i hverdagen få mulighed for at samarbejde tværprofessionelt både
internt og eksternt. Det vil f.eks. være lærere, teknisk og administrativt personale, kantine,
PPR, Fritidsklubben, opsøgende medarbejdere (Gadeplan), familieafdelingen og andre hvor
dette måtte være relevant. Det vil være i samarbejde og/eller efter vejledning med
praktikvejleder og/eller anden pædagog.
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I praktik på Søndervangsskolen - Uddannelsesplan
Praktikperioder og specialiseringsmuligheder
Vi tilbyder primært specialisering inden for social- og specialpædagogisk i 2. og 3.
praktikperiode. Derudover mulighed for bachelorprojektet, hvis det passer ind i skolens drift.
Den studerende er p.t. tilknyttet mellemtrinnet (4. – 6. klasse)
Valgfagsområder
I forhold til emneområder den studerende vil kunne se i det daglige arbejde på skolen, kan
fremhæves følgende:
o Kreative udtryksformer
o Natur og udeliv
o Sundhedsfremme og bevægelse
o Medier og digital kultur
o Social innovation og entreprenørskab
o Kulturmøde og interkulturalitet

Uddannelseplan 2. praktikperiode og 3. praktikperiode – Social- og specialpædagogik
Oversigt over hvilke muligheder for læring der kan etableres gennem den daglige
pædagogiske praksis og praktikvejledningen henvises til bilag 1.
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Praktikkens organisering
Ansvar for praktikken og koordinering
Skoleleder Rani Hørlyck er overordnet ansvarlig for praktikken og for, at skolen lever op til
aftalen mellem pædagoguddannelsen og Søndervangsskolen.
Den daglige ansvarlige for praktikken er pædagogisk leder for mellemtrinnet Anne Katrine
Kusk. Anne Katrine Kusk står som praktikansvarlig for det koordinerende praktiske arbejde
med bl.a. kontakten til pædagoguddannelsen, de studerende og praktikvejleder. Pædagog
Jesper Knudsen er praktikvejleder for de pædagogstuderende. Vejleders primære opgave, er
at afholde vejledninger og samarbejde om det daglige arbejde med den studerende, samt
støtte dem i deres praktik, når de er på skolen. Derudover deltage i de rammesatte møder
med pædagoguddannelsen i henhold til bekendtgørelsen. Såfremt der er bekymringer i
praktikken, aftales et møde mellem praktikvejleder, nærmeste leder og den studerende. Hvis
behov besluttes det, hvor vidt praktikunderviser fra pædagoguddannelsen skal indkaldes til
et møde. Se kontaktoplysninger på forsiden.
Udvælgelse af praktikvejleder
På Søndervangsskolen bliver man som udgangspunkt praktikvejleder, fordi man har
interesse i at påtage sig et ansvar for de pædagogstuderendes uddannelse, samt relevant
kompetence ift. at dele ud af sin viden og erfaring erhvervet som pædagog. Alle pædagoger
har som udgangspunkt et praktikvejledermodul ift. at fungere som praktikvejleder, samt har
den pædagogiske grunduddannelse.

Samarbejdet mellem skole (praktikvejleder) og den studerende
Besøg på praktikstedet før praktikstart
På besøgsdagen vil den studerende møde sin praktikvejleder, og blive vist rundt på skolen.
Den studerende vil også møde vores IT-vejledere, hvor de vil få udleveret en iPad og blive
introduceret til de vigtigste læringsapps samt skoleintra/mail. Der vil evt. også være en kort
intro til læringsplatformen ”Min Uddannelse”, som er vores fælles læringsplatform, og hvori
vi planlægger vores læringsforløb. Den studerende vil blive bedt om diverse oplysninger, så
der kan foretages en oprettelse i vores intrasystem og modtage en PC (Til rådighed i
perioden under praktikken). Den studerende skal også udfylde en børne- og straffeattest.
Dette gøres nu elektronisk. Den studerende skal henvende sig i Front Office og aflevere
deres CPR. Nr.
Studiedage
Dage i løbet af praktikperioden, hvor den studerende er på Professionshøjskolen, og ikke på
praktikstedet. Den studerende og praktikvejleder koordinerer dette.
Statusmøder
Midtvejs i praktikken afholdes et møde mellem den studerende, praktikstedet og
praktikunderviseren. Det er underviseren der tager initiativ til dette møde, og der aftales
hvor mødet afholdes. Efter mødet og senest når 2/3 af praktikperioden er forløbet skal
praktikstedet sende en udtalelse til uddannelsesstedet om, hvordan den studerende kan
opfylde videns- og færdighedsmål samt kompetencemål for praktikperioden. Den
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studerende skal også forholde sig til denne udtalelse som en del af sin arbejdsportofolio. Ved
evalueringen foretages en gennemgang af den studerendes mål med udgangspunkt i
spørgsmålet: Hvor skal jeg hen? Hvor er jeg nu? Derefter aftaler den studerende og
praktikvejleder næste skridt ift. at opfylde kompetencemålene.
Praktikprøven
Praktikprøven afholdes på professionshøjskolen og er en del af den studerendes arbejdstid.
Praktikvejleder fra skolen deltager i prøven.
Praktikvejledning
Inden praktikken drøfter den studerende med praktikvejleder, hvordan kompetencemålet
kan opfyldes (statuspapir). Derudover vil vejledningen under praktikken tage udgangspunkt i
praktikvejleders observationer af den studerendes arbejde. Derudover den studerendes
egne valgte problemstillinger med udgangspunkt i kompetencemål og videns- og
færdighedsmål. Der er både fokus på den studerendes arbejde med børnene, men også den
analytiske dimension, der retter sig mod at kunne undersøge egen og andres praksis.
Desuden reflekteres der over, i hvilket omfang intentioner og mål for forløbet blev
realiseret.

Det er den studerendes ansvar undervejs at indsamle materiale til deres praktikportofolio.
Her vil refleksioner m.m. fra vejledningerne være naturlige elementer at medtage.
Praktikvejleder vil angive relevant litteratur f.eks. litteratur som understøtter den
pædagogiske praksis på skolen. Derudover er den studerende ansvarlig for dagsorden og
referat af vejledningen. I forbindelse med udarbejdelse af arbejdsplan inden den studerende
starter i praktik fastsættes en ugentlig vejledningstime.

Studerende på skolen
Den studerendes status på skolen
På Søndervangsskolen betragter vi de studerende som vores kolleger. De studerende får
adgang til personaleintra og får oprettet en @aarhus.dk mail. Her vil de kunne følge med i
hvad der sker på skolen, samt have let adgang til at kommunikere med praktikvejleder,
ledelse, lærere og andre relevante personer ift. deres praktik og deres daglige arbejde.
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Derudover gælder vores almindelige procedure for modtagelse af nyansatte, hvor der bl.a.
afholdes opstarts- og opfølgningssamtaler med nærmeste leder.
Hvilke krav stilles til de studerende?
Vi forventer, at de studerende er engagerede, nysgerrige og har en naturlig interesse for at
indgå i skolens mange fællesskaber, både i og omkring deres trivselspædagogiske arbejde. At
være i praktik er et studie hvor man tager ansvar for egen læring, men også en arbejdsplads,
hvor man som medarbejder og studerende hver dag arbejder for at bidrage til børnenes
læring og trivsel. Det forventes at den studerende kan varetage selvstændige opgaver i løbet
af dagen, og dermed arbejde alene. Der vil også være mindre ansvarsområder, hvor den
studerende selv skal varetage indhold og krav. Derudover forventes et stabilt fremmøde.
Oversigt over timer og uger i praktikken
Det tilstræbes at den studerende får et realistisk billede af arbejdet, som pædagog på
Søndervangsskolen. Som udgangspunkt indgår man i det daglige arbejde på lige fod, med de
andre pædagoger på skolen herunder trivselsforløb, møder, kompetenceudvikling m.m. som
beskrevet her i uddannelsesplanen. Derudover afsættes der tid til vejledning og
forberedelse.
Der henvises i øvrigt til ”Praktikpjece – værd at vide om praktik i pædagoguddannelsen”.
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De studerende kan på lige vilkår med skolens andet personale benytte arbejdspladserne og
mødefaciliteterne i overensstemmelse med de regler, der er for brug af disse. De studerende
vil også få stillet et skab til rådighed, samt en nøgle der giver adgang til det meste. Der er
kaffemaskine som kan benyttes frit.

Hvis man ønsker at være med i madordningen kan dette ske ved tilmelding til Susanne (SGJ - administrativ leder). Dette koster 25kr. pr. dag.

Møder
Hver onsdag har vi fast mødedag på skolen fra 14.15 – 16.00 (enkelte gange til 16.45). Der vil
være fælles info, diverse oplæg fra ledelsen samt årgangs- og afdelingsmøder. Dette er bl.a.
rammesat i ledelsesbrevet der bliver udsendt hver weekend, og det forventes, at man som
studerende orienterer sig om den kommende uge.
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Pædagogmøder
Der henvises til s. 6 ”Mål og ramme”. Derudover kan man hver uge i L-brevet læse, hvad
programmet er for det ugentlige pædagogmøde.
IT kompetencer
Vi forventer, at de studerende som minimum har basale it-kundskaber, således at de kan
bruge IT i det daglige arbejde bl.a. til arbejdet med trivselsanalyser og udvikling og
planlægning af forløb i MinUddannelse.
De studerendes inddragelse i skolens teamorganisering
Som studerende på Søndervangskolen vil man automatisk blive
tilknyttet den enhed/afdeling, hvor man har flest timer pt. vil det være mellemtrinnet.
Afdelingsmøderne/årgangsmøder ligger onsdag mellem 14.15 og 16.00 (se afdelingskalender
for nærmere info).
Regler for optagelse og audio
Optagelses af video eller audio på skolen kan kun ske efter forudgående accept fra alle
involverede partner. Husk at være i god tid med at indhente tilladelser.
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Praktiske informationer… som ikke allerede er nævnt!
Sygemelding: Skal ske til nærmeste leder Anne Katrine Kusk på mobil 41 85 91 59 mellem kl.
7.00 og 7.10. Her giver man oplysninger om de opgaver/aftaler man har planlagt for dagen.
Herudover skal den studerende også kontakte praktikvejlederen
Raskmelding: foretages inden kl. 15 til kontoret på tlf.8713 6270. Efter en weekend er man i
princippet raskmeldt. Hvis der ikke er aftalt andet, og man stadig er syg, skal man derfor
sygemelde sig igen søndag aften inden kl. 21.30 eller mandag morgen mellem 7.00 – 7.10.
Vikarskema: Dagens vikarskema finder du på personaleintra.
Syge/skadede børn: Kontakt kontoret/en kollega, som vil hjælpe dig.
Nøgler: Nøgler til skolen/skab får du udleveret ved Gitte i administrationen
Klippekort: Man skal nu booke busbilletter over nettet. Kontakt dit team eller din
praktikvejleder for hjælp til dette.
Materialer: Sakse, lim, ”tyggegummi”, whiteboardtusser m.m. ligger i et af de hvide skabe
lige ved indgangen til Hong Kong. Ellers spørg Gitte eller Hanne.
Indkøb: Hvis du skal bruge særlige materialer og/eller fødevarer under praktikken, skal du
gerne bestille i god tid. Mad er hos Dennis i kantinen (en uge før!).
Pædagogisk læringscenter: Der er åbent i skoletiden. Læringsvejlederne hedder Tina (TT) og
Margit (ME). Spørgsmål vedr. PC kontakt Jesper (JK) I forbindelse med praktikperioden kan
man få brug for at låne materialer på̊ biblioteket. Til dette formål oprettes alle studerende
med navn og egen stregkode.
Kopimaskinen: Den står i det pædagogiske værksted overfor garderoben. Hvis du skal skrive
ud fra computer skal du bruge followme.
PC: Der er mulighed for at bruge skolens computere i ”Amsterdam”. Det er stilleområde. Der
er også computere i ”Berlin”. Her er det tilladt at samtale!! Det er også muligt at låne en
bærbar PC. Hvis du har brug for en Mac spørg i skolens læringscenter.
Personaleintra: Vores personaleintra findes på̊ søndervangsskolen.dk/li Her kan man sende
beskeder, skrive i elevernes kontaktbøger, indskrive ugeplaner til klassen, booke lokaler, se
dagens skemaændringer osv. Du får udleveret en kode af Tina (TT)
Personaleintra afløses af AULA midt i juni 2019.
Netværk: Du skal logge på MBUautologin
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IT og læring: Vi forventer at du har et grundlæggende kendskab til din lånte iPad inden
praktikken starter, samt du kender til, og i nogen grad kan anvende de mest brugte
læringsapps. Intro på besøgsdagen.
Tandlægen: Ned af trappen på mellemtrinsgangen.
Sundhedsplejersken: Finder du overfor indskolingsgangen.
Reservation af lokaler: Reservation af lokalerne sker på̊ Personaleintra.
Rygning: Det er forbudt for både elever og personale at ryge på skolens område, samt i
arbejdstiden.
Ringetider og frikvarterer
I forhold til frikvartersregler skal du indhente info hos praktikvejleder. Der er forskellige
ordninger alt efter klassetrin og afdeling. Men det er kun 7.-9. Kl. Der har udgangstilladelse
(hvis dette skriftligt er givet fra forældre). Hvis en elev f.eks. gerne vil hente glemt idrætstøj
ringer man til forældrene og laver en aftale.
Den sidste lærer/pædagog, der forlader et lokale skal sikre, at alle vinduer er lukkede, og at
der bliver låst. Husk at slukke lyset. Der ringes kun til pauserne (Eleverne har en fleksibel
elevpause om formiddagen):
1. time
2. time

8.15 – 9.00
9.00 – 9.45
10.00 –
10.45
10.45 –
11.30

3. time
4. time
Spisning
Indskoling
Udskoling/Mellemtrin
5. time
6. time
Pause
7. time
8.time

11.30 –
11.50
12.10-12.30
12.30 –
13.15
13.15 –
14.00
14.00 –
14.15
14.15 –
15.00
15.00 –
15.45
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Spisning: Vi vil gerne opfordre dig til at melde dig til madordningen som koster 25kr pr. Dag.
Du kan melde dig til en uge eller 3 dage. Tilmelding til madordning hos Gitte eller Hanne i
administrationen.
Tavshedspligt: Vær opmærksom på̊ din tavshedspligt, og tal med ledelsen, mentor, en lærer
eller andet personale, hvis du har behov for det.
Børn- og ungepolitikken i Aarhus Kommune:
Børn- og ungepolitikken er Aarhus Kommunes værdigrundlag for alle indsatser, tilbud og
fællesskaber for børn og unge.
”Alle voksne må̊ tage et særligt ansvar for at opdrage, inddrage og anerkende børnene og de
unge og være bevidste om, at de har en vigtig rolle, når det gælder om at drage omsorg for
børn og unge og inspirere, motivere og støtte dem i deres udvikling.“ (Børn og unge politikken, Aarhus Kommune)
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Bilag 1
Uddannelseplan 2. praktikperiode - Kompetencemål og videns- og færdighedsmål.
Uddannelesplan 3. praktikperiode – Kompetencemål og videns- og færdighedsmål.

Uddannelsesplan 3. praktik - Skole- og fritidspædagogik
Område 4: Samarbejde og udvikling – 3. praktik.
Området retter sig mod tværprofessionelt samarbejde og det lovgivningsmæssige og
organisatoriske grundlag for pædagogens ansvar og opgaver
Kompetencemål: Den studerende kan arbejde tværprofessionelt med udvikling af skole- og
fritidspædagogik, så børn og unges trivsel, udvikling og læring fremmes.
Vidensmål: Den
studerende har viden
om

Færdighedsmål: Den
studerende kan

Hvilke muligheder for læring kan etableres
gennem den daglige pædagogiske praksis
og praktikvejledningen?

institutionelle og
organisatoriske rammer
for det skole- og
fritidspædagogiske
arbejde,

agere professionelt
inden for de givne
institutionelle og
organisatoriske rammer
for området,

Den studerende kan undersøge de
institutionelle samt organisatoriske rammer
ved at undersøge det internet net og
samtale med kolleger og ledelse

tværprofessionelt
samarbejde med lærere
og andre faggrupper,
herunder
teamsamarbejde og
kollaborative
fællesskaber,

analysere, vurdere og
agere på faglige
udfordringer i
samarbejdet med lærere
og andre faggrupper,

Den studerende er deltagende på
obligatoriske møder i dagligdagen som
eksempelvis møder mellem lærere og
pædagoger og kan blive inviteret til møder
ang. børn, hvor andre faggrupper såsom
PPR, sundhedsplejerske, talepædagog,
familierådgiver/socialrådgiver osv. er
repræsenteret. Den studerende kan udforme
dette mål, således at det går på tværs af
faggrupper.

praktikstedets
organisation i forhold til
tværprofessionelt
samarbejde,

indgå i samt analysere
og vurdere
praktikstedets
tværprofessionelle
samarbejdspraksis,

Den studerende har ansvar for at indsamle
faglig relevant litteratur til at kunne
undersøge og vurdere den
tværprofessionelle praksis.
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forandringsprocesser og
innovation,

deltage i udviklingen af
den pædagogiske
praksis gennem
innovative og
eksperimenterende
tiltag,

Den studerende kan med kendskab til en
specifik målgruppe og faglig relevant
litteratur deltage i innovative tiltag og
derefter evaluere på dette efter en
pædagogisk model.

didaktiske og
pædagogiske metoder
til udvikling af
pædagogisk praksis,
herunder
dokumentation og
evaluering, og

sætte mål, anvende
dokumentations- og
evalueringsmetoder og
udvikle viden gennem
deltagelse, systematisk
erfaringsopsamling og
refleksion over
pædagogisk praksis og

Den studerende skal udvælge pædagogiske
dokumentations - og evalueringsmetoder
med refleksion fra praktikvejlederen. Ift den
systematiske erfaringsopsamling kan det
anbefales at føre en logbog gennem hele
praktikperioden.

førstehjælp.

udføre grundlæggende
førstehjælp.

Undervisning på studiedage
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