
Herstedøster skoles uddannelsesplan for praktikforløb  

 
Præsentation af Herstedøster Skole  
Herstedøster Skole er en af Albertslund Kommunes fire folkeskoler og er placeret i den nordlige del af 
Albertslund, tæt op af Vestskoven, Herstedhøje og Herstedøster Landsby. Skolen er afdelingsopdelt og har 
ca. 950 elever og ca. 120 medarbejdere. Herstedøster Skole er en del af Albertslund Kommunes 
skolestrategi ”Skole for alle”, som overordnet lægger vægt på det hele menneske og en skole, som er 
inkluderende. Kommunens fire skoler er alle praktikskoler for læreruddannelsen UCC og 
Professionshøjskolen Metropol. 
 
Hver skole har udfærdiget eget værdigrundlag og på Herstedøster skole er overskrifterne på de på fem 
værdier: 

Tryghed – Ansvar – Trivsel – Demokrati – Udvikling 
 

Disse fem værdier er kendetegnende for samværet og det daglige arbejde blandt børn og voksne på skolen. 
Det er disse fem værdier, der er bestemmende for den måde vi ønsker at drive skole på, og det er disse 
værdier, der skal kunne ses bag vores handlinger, og når vi bliver i tvivl, så skal de valg, vi træffer, 
understøtte en eller flere af vores grundlæggende værdier. 
 
Vi ønsker, at skolens værdier skal være synlige i dagligdagen – og at det ikke blot er ord, som vi finder frem 
til festlige lejligheder. For hvert værdiord har vi formuleret konkrete handlinger, der skal understøtte den 
enkelte værdi.  Arbejdet med skolen – og med virkeliggørelsen af skolens værdier – fortsætter. Derfor har vi 
formuleret visioner og retningspile for det videre arbejde.  

 
”Herstedøster Skole skal være et godt sted at lære og et godt sted at være”. 

 
For yderligere oplysninger anbefales det at se skolens hjemmeside: www.herstedosterskole.skoleintra.dk 
 

Kompetenceområde Kompetencemål  Skolens indsats 

 
Didaktik:   
Didaktik omhandler målsætning, 
planlægning, gennemførelse, eva-
luering og udvikling af undervis-
ning, herunder læringsmålstyret 
undervisning. 

Den studerende kan i samar-
bejde med kolleger begrundet 
målsætte, planlægge, gennem-
føre, evaluere og udvikle under-
visning. 
 

Den studerende får adgang til 
klassens årsplaner og 
undervisningsplaner, som 
indgår i vejledningen 
 
Praktiklæreren vejleder den stu-
derende i at forberede undervis-
ning og justere skriftlige under-
visningsplaner. 
 
Den studerende skal have kend-
skab til praktiklærerens/skolen 
forskellige evalueringsformer 
og udvikle færdighed i at vur-
dere elevens læringsudbytte i 
forhold til mål. 
 

http://www.herstedosterskole.skoleintra.dk/
http://www.herstedosterskole.skoleintra.dk/
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Den studerende får mulighed 
for at indsamle data og empiri, 
som der fokuseres på i vejled-
ningen med praktiklæreren om 
god undervisning. 

 
Klasseledelse:  
Klasseledelse omhandler organise-
ring og udvikling af elevernes fag-
lige og sociale læringsmiljø. 

Den studerende kan lede under-
visning samt etablere og udvikle 
klare og positive rammer for ele-
vernes læring, og klassens soci-
ale fællesskab. 
 

Praktiklæreren drøfter klassele-
delse ud fra egen praksis og vej-
leder den studerende i varie-
rede måder at lede klasse- og 
læringsarbejdet på. 

 
Relationsarbejde: 
Relationsarbejde omhandler kon-
takt og relationer til elever, kolle-
ger, forældre og skolens ressource-
personer. 

Den studerende kan varetage 
det positive samarbejde med 
elever, forældre, kolleger og an-
dre ressourcepersoner og reflek-
tere over relationers betydning i 
forhold til undervisning samt 
elevernes læring og trivsel i sko-
len. 

Praktiklæreren viser verbalt og 
vejleder i, hvordan han/hun 
kommunikerer med forældre og 
elever om og i undervisningen – 
både verbalt og nonverbalt 
 
Den studerende får mulighed 
for at stifte bekendtskab med 
kommunikationen mellem skole 
og hjem omkring elevens læring 
og trivsel. 
 
Praktiklæreren vejleder og bi-
står i den daglige kommunika-
tion med elevernes forældre ud 
fra praksis. 
 

3. Forventningerne til praktikkens parter 

Herstedøster skole har en mangeårig erfaring som læreruddannelsessted. Den gensidige inspiration 
studerende og lærere giver hinanden, virker forfriskende og alle parter gør sig umage med at møde 
hinanden tillidsfuldt og ligeværdigt. Vi håber dermed, at vi som praktikskole kan give de studerende en 
relevant og lærerig praksistilknytning og praktikperiode. Det, at være praktikskole forpligter os til at yde en 
ekstra indsats, så de studerende føler sig velkommen i et inspirerende, udviklingsorienteret og 
professionelt miljø. 
 

Studerende 

- Du har gjort dig tanker om lærerprofessionen  
- Du kender kompetencemål for det konkrete praktikniveau  
- Du har overvejet hvilke ønsker og udfordringer, der skal indfries i praktikperioden  
- Du forholder dig interesseret, spørgende og undrende til det pædagogiske arbejde  
- Du overholder aftaler og lever op til skolens ordensreglement  
- Du overholder regler om syge- og raskmelding  
- Du overholder tavshedspligten  
- Du er parat til at varetage almene læreropgaver og på den måde opleve lærerjobbets mange facetter  
- Du vil indgå aktivt i Herstedøster Skoles hverdag  
 
Det er din opgave som praktikant, at:  



3 

Uddannelsesplan for studerende i praktik på Herstedøster skole fra læreruddannelserne Metropol og UCC 

- Du i god tid aftaler møde med praktiklærer inden praktikstart  
- Du har overvejet praktikkens indhold under hensyntagen til klassens årsplan og Fælles Mål, der er    
  tilgængelige for dig på SkoleIntra  
- Du naturligvis er forberedt til møder og undervisning  
- Du forbereder dig til vejledning og gerne foreslår fokuspunkter for vejledningen  
- Du ved gruppepraktik er indstillet på, at undervisningen og vejledningen fordeles ligeligt  

- Du er indstillet på at give feedback og evaluere på medstuderendes arbejde  
- Du deltager ud over selve undervisningsdelen i lærerens andre arbejdsområder som:  
- Møder (fx teammøder, hvor vi har en fast ugentlig mødedag)  

- Skole/hjem-samarbejde (fx forældremøder og samtaler)  

- Tilsynsopgaver  

- Konflikthåndtering og -løsning  

- Opgaver, hvor du anvender dine IT-kompetencer  

- Skolens lektiecafé-tilbud, der er en integreret del af skolens hverdag  

- Husk at praktikken er at regne for et fuldtidsarbejde, hvorfor vi forventer, at du er på skolen som de    
  fastansatte lærere – gennemsnitlig 40 timer ugentlig.   
 

Studieaktivitetsmodel 

Der er udarbejdet en studieaktivitetsmodel, der er en national standart for typer af aktiviteter for en lærer-

studerende. I praktikfaget bruges den til afklaring af forventninger til de studerende, og til hvad de stude-

rende kan have af forventninger til de forskellige parter. I modellen kan man se  de forskellige kategorier af 

studieaktiviteter, man som studerende skal  have i praktikken. Herstedøster skole har placeret de  275 ar-

bejdstimer, som et praktikmodul indeholder, i de fire kvadranter.  

   

• Den studerende arbejder 
med selvstændig 
opkvalificering fagligt eller 
didaktisk

•De studerende udarbejder 
fokusområder, som de beder 
praktiklærer observere  og 
vejlede på baggrund af.

•50 timer

•Vejledning med UC-
underviser og praktiklærer, 
hvor den studerende har sat 
dagsordenen

•Praktiklærer observerer 
studerende udfra 
fokuspunkter, som de 
studerende har formuleret

•15 timer

•Praktikgruppe udarbejder  
undervisningsplaner ud fra 
fastlagt årsplan og 
tilrettelægger undervisning

•Praktikgruppe 
efterbehandler og 
forbereder spørgsmål til 
vejlederne

•50 timer

•Studerende og 
praktiklærer/team 
forbereder fælles

•Praktiktimer/undervisning af 
klasse samt udførelse af 
andre læreropgaver

•Fælles efterbehandling

•110  timer

1 2
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Skolen 

Skolen har en mangeårig tradition for at prioritere praktikken højt, hvorfor vi til stadighed forsøger at 
holde os velorienteret i de nye tiltag Lu13 har givet, og så vidt det er muligt at benytte 
læreruddannelsen UCC’s og Metropols ”Temadage for vejledning”. Skolens praktikkoordinator vil i 
samarbejde med skolens ledelse og praktiklærere være til hjælp og støtte såvel forud, som under og 
efter den studerendes praktikperiode. Inden praktikken, vil der være mulighed for at komme og 
iagttage undervisningen, ligesom alle studerende indbydes til et fælles orienteringsmøde på skolen. 
Praktikskemaerne udarbejdes ud fra de undervisningsfag, de studerendes ønsker og de krav der stilles i 
”Kompetence-målene” for det pågældende praktikniveau. De studerende får tid til at lave deres 
studiearbejde med praktikken i tilstedeværelsestiden på skolen. 
 

Rollefordeling mellem skole og uddannelsesinstitution 

Skolens afdelingsleder for udskolingen og praktikkoordinator er forpligtiget til at følge med i udviklingen 

på praktikområdet. Dette sker primært ved kommunikationen/kontakten medseminariet. Såfremt at der 

opstår udfordringer for/med en praktikant er praktikkoordinator og afdelingsleder forpligtiget at hen-

vende sig til seminariet. Skolen vil til enhver tid tage sit ansvar alvorligt ift. rollen som praktikskole.  

Plan for praktik på niveau 1 

Praktikniveau 1 Færdighedsmål: Den stu-
derende kan  

Vidensmål: Den studerende 
har viden om 

Tilrettelæggelse  
på skolen 

Didaktik 

Målsætte, planlægge, 
gennemføre og evaluere 
undervisningssekvenser i 
samarbejde med medstu-
derende og kolleger, 
 

Folkeskolens formål og lære-
planer, principper for under-
visningsplanlægning, under-
visningsmetoder og organise-
ring af elevaktiviteter under 
hensyntagen til elevernes for-
udsætninger, 

Den studerende får 
adgang til klassens 
årsplaner og 
undervisningsplaner, 
som indgår i 
vejledningen 
 
Praktiklæreren vejleder 
den studerende i at 
forberede undervisning 
og justere skriftlige 
undervisningsplaner 

Redegøre for tegn på ele-
vernes udbytte af under-
visningen i forhold til for-
mulerede mål og 

Evalueringsformer og tegn på 
elevers målopnåelse på prak-
tikskolen,  
 

Den studerende skal 
have kendskab til 
praktiklærerens/skolen 
forskellige 
evalueringsformer og 
udvikle færdighed i at 
vurdere elevens 
læringsudbytte i forhold 
til mål. 

Analysere undervisnings-
sekvenser med henblik på 
udvikling af undervisnin-
gen, 

Observations-, dataindsam-
lings- og dokumentationsme-
toder, 

Den studerende får mu-
lighed for at indsamle 
data og empiri, som der 
fokuseres på i vejlednin-
gen med praktiklæreren 
om god undervisning 
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Klasseledelse 

Lede elevernes deltagelse 
i undervisningen, 

Klasseledelse, Praktiklæreren drøfter 
klasseledelse ud fra 
egen praksis og vejleder 
den studerende i varie-
rede måder at lede 
klasse- og læringsarbej-
det på 

Relationsar-
bejde 

Kommunikere lærings- og 
trivselsfremmende med 
elever, 

Kommunikation, elevtrivsel, 
motivation, læring og elevre-
lationer, 

Praktiklæreren viser 
verbalt og vejleder i, 
hvordan han/hun 
kommunikerer med 
forældre og elever om 
og i undervisningen – 
både verbalt og 
nonverbalt 
 
Den studerende får mu-
lighed for at stifte be-
kendtskab med kommu-
nikationen mellem skole 
og hjem omkring ele-
vens læring og trivsel 

Kommunikere med foræl-
dre om undervisningen 
og skolens formål og op-
gave, 

Skole-hjemsamarbejde, Praktiklæreren vejleder 
og bistår i den daglige 
kommunikation med 
elevernes forældre ud 
fra praksis. 

 

Rammer: Praktik over 15 uger, hvor de studerende er på skolen 5 hele dage om ugen. Der er en 
gennemsnitlig arbejdsuge på 40 uger om året. Arbejdet udføres som udgangspunkt på arbejdspladsen. Den 
enkelte praktikstuderende er til rådighed for arbejdspladsen mandag – fredag kl. 8.00-16.00. Torsdag kan 
man forvente møder m.m. til kl. 17.00. 
 

Tilrettelæggelse  

På disse dage deltager de i lektioner, hvor de observerer andre, de underviser selv og får vejledning med 
praktiklærer og relevante fra skolens ressourceteam. De deltager desuden i de teamopgaver der er placeret 
på de to dage, fx frikvartersvagter, spiser med elever, teammøder, arbejder på lærerarbejdsrum eller 
lærerværelse, besøger skolens pædagogiske center. 
Hver praktikgruppe tilknyttes et lærerteam, og de får en hovedpraktiklærer, der vejleder dem mest.  
 

Eksamen  

Praktikken afsluttes med en mundtlig eksamen med intern censur og karaktergivning. Læreruddannelses-

stedet kommer med tekst og praktiklærer og mentor eksaminerer. Hvis praktiklærer ikke føler sig kompe-

tent til at eksaminere, vælges en anden fra teamet eller skolen. 
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Plan for praktik på niveau 2 

Prak-
tikni-
veau 2 

Færdighedsmål: Den stude-
rende kan  
 

Vidensmål: den studerende har 
viden om 

Tilrettelæggelse på skolen 

Didak-
tik 

Planlægge, gennemføre og 
evaluere et differentieret 
undervisningsforløb i samar-
bejde med medstuderende 
med anvendelse af en varia-
tion af metoder, herunder 
anvendelsesorienterede un-
dervisningsformer og bevæ-
gelse i undervisningen, 

Undervisningsmetoder, princip-
per for undervisningsdifferentie-
ring, læremidler og it, 

Praktiklærer vejleder den 
studerende i netop det eller 
de områder som den 
studerende ønsker. Den 
studerende sætter selv 
dagsorden til vejledningen 
og gør praktiklærer 
opmærksom på hvilke 
teoretiske metoder, der 
ligger bag. 

Evaluere undervisningsfor-
løb og elevers læringsud-
bytte, 

Formative og summative evalue-
ringsmetoder samt test, 

Praktiklæreren og de 
studerende gennemgår 
resultater af de test og 
evalueringsmetoder, der er 
brugt i forløbet og 
planlægger 
indsatsområder 

Observere egen praksis og 
den enkelte elevs læring 
med henblik på udvikling af 
undervisningen, 

Observations-, dataindsamlings- 
og dokumentationsmetoder. 

Den studerende får mulig-
hed for at indsamle data 
og empiri, som der fokuse-
res på i vejledningen med 
praktiklæreren om god un-
dervisning 

Klasse-
ledelse 

Udvikle tydelige rammer for 
læring og for klassens soci-
ale liv i samarbejde med ele-
verne og  

Klasseledelse, læringsmiljø og 
klassens sociale relationer og 

Praktiklæreren drøfter klas-
seledelse ud fra egen prak-
sis og vejleder den stude-
rende i varierede måder at 
lede klasse- og læringsar-
bejdet på 

Relati-
onsar-
bejde 

Samarbejde dialogisk med 
elever og kolleger om juste-
ring af undervisningen og 
elevernes aktive deltagelse, 

Kommunikation, involverende læ-
ringsmiljøer, motivation og triv-
sel, 

Den studerende får mulig-
hed for at stifte bekendt-
skab med kommunikatio-
nen mellem skole og hjem, 
omkring elevens læring og 
trivsel , samt  inviteres til 
forældremøde, skole/hjem-
samtaler o.l. 

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

Professionel kommunikation - 
mundtligt og digitalt, 

Praktiklæreren vejleder og 
bistår i den daglige kom-
munikation med elevernes 
forældre ud fra praksis.. 

 

Rammer 
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Praktik over 6 uger, hvor de studerende er på skolen 5 hele dage om ugen. Der er en gennemsnitlig arbejds-

uge på 40 timer 41,2 uger om året. Arbejdet udføres som udgangspunkt på arbejdspladsen. Den enkelte 

praktikstuderende er til rådighed for arbejdspladsen mandag – fredag kl. 8,00-16.00. Torsdag kan man for-

vente møder m.m. til kl. 17.00. 

 

Tilrettelæggelse  

På disse dage deltager de i lektioner, hvor de observerer andre, de underviser selv og får vejledning med 

praktiklærer og relevante fra skolens ressourceteam. De deltager desuden i teamopgaver , gårdvagter, spi-

ser med elever, teammøder, arbejder på lærerarbejdsrum eller lærerværelse, besøger skolens pædagogiske 

center. Hver praktikgruppe tilknyttes et lærerteam, og de får en hovedpraktiklærer, der vejleder dem mest. 

 

Eksamen  

Praktikken afsluttes med en mundtlig eksamen med ekstern censur og karaktergivning. Læreruddannelses-

stedet kommer med tekst, der præciserer/konkretiserer eksamen på dette niveau og praktiklærer og men-

tor eksaminerer. Hvis praktiklærer ikke føler sig kompetent til at eksaminere, vælges en anden fra teamet 

eller skolen.  

Plan for praktik på niveau 3 

Praktikniveau 3 Færdighedsmål: Den stu-
derende kan  

Vidensmål: Den studerende 
har viden om 

Tilrettelæggelse  
på skolen 

Didaktik 

Planlægge, gennemføre 
og evaluere længereva-
rende undervisningsforløb 
under hensyntagen til 
elev- og årsplaner i samar-
bejde med medstude-
rende og skolens øvrige 
ressourcepersoner, 

Organisations-, undervisnings-, 
og samarbejdsformer, 

Praktiklæreren vil så 
ligeværdigt som muligt 
vejlede de studerende i 
almen skolegerning. 
Arbejde med 
forskellige metoder og 
sikre at den studerende 
sætter de rigtige 
læringsmål for den 
enkelte elev og sikre 
progressionen af 
denne læring. 
 
 

Evaluere elevers lærings-
udbytte og undervisnin-
gens effekt og  

Metoder til formativ og sum-
mativ evaluering og 

Praktiklæreren vejle-
der og bistår med me-
toder som anvendes 
på skolen. 

Udvikle egen og andres 
praksis på et empirisk 
grundlag. 

Observations-, dataindsam-
lings- og dokumentationsme-
toder. 

Bistå med indsamling 
af empiri og 
bearbejdning af denne 
 

Klasseledelse 

Lede inklusionsprocesser i 
samarbejde med ele-
verne. 

Læringsmiljø, inklusion, kon-
flikthåndtering og mobning. 

Praktiklæreren vejleder 
og bistår med elev-
kendskab så den stude-
rende har mulighed for 
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på forskellig måde at 
tilgodese alle børn. 

Relationsar-
bejde 

Støtte den enkelte elevs 
aktive deltagelse i under-
visningen og i klassens so-
ciale liv, samarbejde med 
forskellige parter på sko-
len, og  

Anerkendende kommunika-
tion, og ligeværdigt samar-
bejde, inklusionsprocesser og 

Praktiklæreren giver 
allerede inden selv 
praktikken den 
studerende mulighed 
for at have et 
indgående kendskab til 
elevgruppen, så den 
studerende under selve 
praktikken får lejlighed 
til at understøtte den 
enkelte elevs aktive 
deltagelse i klassen, 
både fagligt og socialt.  
 

Kommunikere med foræl-
dre om elevernes skole-
gang. 
 

Processer, der fremmer godt 
skole-hjemsamarbejde og 
samarbejdsformer ved foræl-
dremøder og forældresamta-
ler og kontaktgrupper. 

Praktiklæreren vejle-
der og bistår i den dag-
lige kommunikation 
med elevernes foræl-
dre. 

 

Rammer 

Praktik over 6 uger, hvor de studerende er på skolen 5 hele dage om ugen.  Der er en gennemsnitlig ar-

bejdsuge på 40 uger om året. Arbejdet udføres som udgangspunkt på arbejdspladsen. Den enkelte praktik-

studerende er til rådighed for arbejdspladsen mandag – fredag kl. 8,00-16.00. Torsdag kan man forvente 

møder m.m. til kl. 17.00. 

 

Tilrettelæggelse  

På disse dage deltager de i lektioner, hvor de observerer andre, de underviser selv og får vejledning med 

praktiklærer og relevante fra skolens ressourceteam. De deltager desuden i de teamopgaver der er planlagt 

for perioden. Det kan være tilsyn, spisning med elever, teammøder, arbejder på lærerarbejdsrum eller læ-

rerværelse, besøger skolens pædagogiske center. Hver praktikgruppe tilknyttes et lærerteam, og de får en 

hovedpraktiklærer, der vejleder dem mest. 

 

Eksamen  

Praktikken afsluttes med en mundtlig eksamen  med ekstern censur og karaktergivning. Læreruddannelses-

stedet kommer med tekst, der præciserer/konkretiserer eksamen på dette niveau og praktiklærer og men-

tor eksaminerer. Hvis praktiklærer ikke føler sig kompetent til at eksaminere, vælges en anden fra teamet 

eller skolen. 

 


