PRAKTIKBESKRIVELSE
Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele:
A. Beskrivelse af praktikstedet (skrives direkte ind på Praktikportalen)
B. Uddannelsesplan for første praktikperiode
a) Pædagogens praksis
C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode
a) Dagtilbudspædagogik
b) Skole- og fritidspædagogik
c) Social- og specialpædagogik

A. Beskrivelse af praktikstedet
Institutionens navn:

Geelsgårdskolen

Adresse:

Kongevejen 252, 2830 Virum

Tlf.:

45114000

E-mailadresse:

helena.falkentoft@regionh.dk

Hjemmesideadresse:

www.geelsgaardskolen.dk
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A. Beskrivelse af praktikstedet
Åbningstider:

8.00-17.00 i skoletilbuddet og døgnvagt i botilbud.

Specialiseringsmuligheder på praktikstedet:
For hurtigt overblik - sæt kryds ved de specialiseringsmuligheder, der er på
praktikstedet. De 3 farver går igen nede i skabelonen nedenfor rettet mod
de tre forskellige specialiseringsområder.

Dagtilbudspædagogik (Sæt kryds i det/de relevante felter)

Praktikstedets formål - jævnfør lovgrundlag:

Undervisning 0-10 kl.: § 20,3 - Lands- og landsdelsdækkende specialundervisning for børn
iht. Folkeskoleloven

Skole- og fritidspædagogik (Sæt kryds i det/de relevante felter)
Social- og specialpædagogik (Sæt kryds i det/de relevante felter)

x

Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse STU: Lov om ungdomsuddannelse for unge med et
særligt behov. Nr. 564 af den juni 2007
Specialundervisning for voksne: Lov om specialundervisning for voksne lbk nr. 568 af den 3.
juli 2000
Fritidstilbud: Serviceloven § 36
Bo og aflastning: § 67,2 - Døgninstitution for børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk
funktionsevne iht. Serviceloven
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Beskrivelse af brugergruppen:

Geelsgårdskolen optager børn og unge med varige psykiske og fysiske funktionsnedsættelser.

Antal børn/unge/voksne:

120

Aldersgruppe:

6-26

A. Beskrivelse af praktikstedet
Arbejdsmetoder:
Kort beskrivelse af praktikstedets pædagogiske praksis herunder teoretiske og
metodiske grundlag. (Uddybes senere i relation til uddannelsesplanens
videns- og færdighedsmål)

Geelsgårdskolen er Region Hovedstadens landsdækkende specialskole for elever med
forskelligartede funktionsnedsættelser af fysisk, psykisk og sansemæssig karakter.
Vores kerneydelse er skolegang fra 0. Til 10. klasse. Skolen er et helhedstilbud. Geelsgårdskolen
giver vidtgående specialundervisning som en del af et tværfagligt tilbud. Skolen er opdelt i:
Spor 1, Spor 2, Spor 3, Spor 4, Ungdomstilbud, Botilbud, Aflastningstilbud
Skolen følger folkeskolernes årsnorm. Der er fritidstilbud i ferier og på skolefridage.
Vi tager på koloni i den første uge i sommerferien.

Fysiske rammer; ude og inde:
Faciliteter (herunder faciliteter i lokalområdet)

Alt er handicaptilpasset både ude og inde. Svømmehal, musiksal, gymnastiksal, Snoezelrum,
træværksted, fysio/ergoterapi, sansehave, boldbane, udendørs trampolin, løbebane,
trafiklegeplads, legeredskaber, bålplads og bålhus.
Tæt på skov, vand og shopping.
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Ansatte
(Antal og faggrupper – pædagogisk faggruppe og andre faggrupper)

1 Skoleleder
1 Viceskoleleder
7 Afdelingsledere
3 Teamledere
99 Pædagoger
55 Lærere
104 Pædagogmedhjælpere
25 Fysioterapeuter og ergoterapeuter
2 Sygeplejersker, 4 talepædagoger, 1 psykolog, 4 administration
4-6 Pædagogstuderende
8 Andre /køkken og værksted
Kontaktperson for praktikken: Helena Falkentoft

A. Beskrivelse af praktikstedet
Dato for sidste revidering:

30.05.2022
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B. UDDANNELSESPLAN
Uddannelsesplan for 1. praktikperiode - Pædagogens praksis
Grundfagligheden giver de studerende kompetencer til professionelt at støtte og facilitere børn, unge og voksnes udvikling, læring, trivsel, medborgerskab og
dannelse.

Kompetenceområde: Pædagogens praksis
Området retter sig mod deltagelse i pædagogisk praksis inden for det pædagogiske arbejdsområde.

Kompetencemål: De studerende kan begrunde, tilrettelægge, gennemføre og evaluere pædagogiske aktiviteter gennem deltagelse i pædagogisk praksis på
praktikstedet, herunder vurdere egne læreprocesser i praksis.

Vidensmål

Den studerende har viden om

Færdighedsmål

Den studerende kan

Hvordan arbejder praktikstedet med dette?
Hvordan kan studerende arbejde med dette på praktikstedet?
Hvordan understøtter praktikstedet studerendes læring inden for dette?

Praktikstedets målgrupper samt
praktikstedets pædagogiske og
samfundsmæssige opgaver

Anvende viden om praktikstedets
samfundsmæssige opgaver i
tilrettelæggelsen af det
pædagogiske arbejde

På Geelsgårdsskolens hjemmeside kan man finde informationer om de forskellige
elevgrupper. Ved vejlederens hjælp får den studerende oplysninger om den særlige
elevgruppe den studerende er i kontakt med. Viden om praktikstedets pædagogiske og
samfundsmæssige opgaver understøttes gennem det praktiske arbejde og via
refleksioner med vejleder.

Målsætning, tilrettelæggelse og
organisering af pædagogisk
praksis, herunder om
pædagogiske metoders effekter

Målsætte, tilrettelægge,
gennemføre og evaluere
pædagogisk praksis med
inddragelse af viden om effekten af
forskellige pædagogiske metoder

Vi arbejder ud fra fastlagte mål og udviklingsplaner, i form af Elevbeskrivelser (EB
‘er) og Funktionsbeskrivelse af elev (FB’er) for den enkelte elev, hvor der tages
højde for den enkelte elevs motivation, potentialer og kompetencer.
Vi arbejder ud fra forskellige pædagogiske metoder og tilgange, herunder narrative
historier, totalkommunikation, Low Arousal og neuropædagogik. Den studerende vil
ved mesterlæring gennem vejlederen og i teamsamarbejdet opnå indsigt i at evaluere
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og reflektere om hvilke givne metoder har effekt hos den enkelte elev. På skolen
bruges videoanalyse.
Evaluerings-, undersøgelses- og
dokumentationsformer

Dokumentere og evaluere egen
deltagelse i pædagogisk praksis,
herunder reflektere over kvaliteten
i egne læreprocesser

Den studerende observerer og noterer situationer, undersøger materialer, hjælpemidler
og institutionen for viden om elevernes hverdag. Spørgsmål og situationer vendes med
vejleder. Her kan videoanalyse inddrages til refleksion og udvikling af egen praksis
Den studerende læser i elevernes dagbøger, og er med til at dokumentere dagligdagens
oplevelser i form af videooptagelse af elevernes iPads, eller skrive i kontaktbøger om
dagens forløb.

Såvel den sundhedsmæssige
som den dannelsesmæssige
betydning af sunde madvaner,
måltidskultur, hygiejne og
indeklima

Anvende viden om sundhed og
sundhedsfremme i
tilrettelæggelsen af det
pædagogiske arbejde

Vi deltager aktivt i måltider for at skabe en god stemning, samt styrke relationer. Et
måltid er mere end et behov der bliver dækket, der dannes sociale samspil ved bordet
og dannes relationer. Fokus er på sociale relationer og at skabe en afslappet stemning
på trods af at de fleste af vores elever har brug for hjælp ved spisning/ får mad ved
hjælp af sonde. Spørgsmål og situationer vendes med vejleder.

Anbefalet litteratur i 1. praktik
”Cerebral Parese” – med nye øjne af Peder Esben
”Usædvanlige børn” – samspil og kommunikation med alvorligt handicappede børn af Per Lorentzen
”Ansvar og Etik” Per Lorentzen
”Problemskabende adfærd ved udviklingsforstyrrelser eller udviklingshæmning” Bo Hejlskov Elvén
”I Tunnelen – hvilken vej ” Mennesker med udviklingshæmning og kommunikation” af forlaget Lev.
Hvordan er praktikvejledningen organiseret og tilrettelagt?
Ugentlig vejledning
Den studerende deltager aktivt i vejledning.
Den studerende er selv medansvarlig for at sikre, vejledningstimerne gennemføres.
Hvordan inddrages den studerendes portfolio?
Tale om portfolie til vejledninger, og give vejlederne indblik i den studerendes portfolie.
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Specialiseringen: Social- og specialpædagogik – 2. praktikperiode
Pædagoger med denne specialisering har særlige kompetencer til at indgå i social- og specialpædagogisk arbejde med mennesker i forhold til tre overordnede
målgrupper:
A. Børn og unge med særlige behov.
B. Mennesker med sociale vanskeligheder.
C. Mennesker med psykiske og/eller fysiske funktionsnedsættelser

Kompetenceområde: Relation og kommunikation
Området retter sig mod pædagogens relationer, professionelle kommunikation og pædagogiske aktiviteter og midler i pædagogisk praksis.

Kompetencemål: Den studerende kan kommunikere professionelt i relation til målgruppen og kolleger og kan på den baggrund gennemføre pædagogiske
aktiviteter på et etisk forsvarligt grundlag.

Vidensmål

Den studerende har viden om

Færdighedsmål

Den studerende kan

Hvordan arbejder praktikstedet med dette?
Hvordan kan studerende arbejde med dette på praktikstedet?
Hvordan understøtter praktikstedet studerendes læring inden for dette?

Kommunikationsformer og
relationsdannelse, herunder om
den professionelle samtale

Kommunikere professionelt,
etablere og indgå i
professionelle relationer til
mennesker i udsatte positioner

Vi arbejder med totalkommunikatio/ ASK. Der arbejdes både verbalt, med
kropsprog, Tegn-til tale, Tobii, blissplade, Roll talk, IPAD. Den studerende får indblik i
dette og deltager både på kurser og bruger det i det daglige praktiske arbejde med
elever. Den studerende skal sætte sig ind i de forskellige kommunikationsformer
eleverne benytter sig af, og deltage med udgangspunkt i elevens kognitive og
kommunikative niveau. Der bruges også Videoanalyse.
Relationer mellem elever og voksne, samt relationen elever imellem læres ved daglig
vejledning og mesterlæring.
Ved at selv indgå i det praktiske arbejde, skabes tryghed til eleven og derigennem
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mulighed for den professionelle samtale.
Procedure i forhold til magtanvendelse, tavshedspligt gennemgås.
På introduktionskursus indgår bl.a. skolens 8 værdier, Low Arousal-tilgang,
kommunikation samt menneskesyn og handicapforståelse.
Menneskesyn og handicapforståelse tages kontinuerligt op i vejledningsforløbet.
Læringen understøttes ved faglig dialog med vejleder, relevant fagpersonale og
ressource personer.

Professionsetik og pædagogiske
værdier

Analysere og vurdere etik, magt
og ligeværd i sin egen og andres
tilgang til det enkelte menneske
og til fællesskaber

Konflikt- og voldsforebyggelse,
konfliktnedtrapning og
udadreagerende adfærd

Vurdere konflikter, forebygge og Low Arousal og Studio 3 tilgangen præsenteres på introduktionskursus. Vi
skaber trygge forudsigelige rammer for vores elever bl.a. for at minimere
håndtere konflikter samt
konflikter.
evaluere indgreb i konflikt- og
voldsepisoder
Læringen understøttes ved faglig dialog med vejleder, relevant fagpersonale og
ressource personer.

Bevægelsesmæssige, musiske,
æstetiske og kreative processers
betydning i den socialpædagogiske
praksis

Tilrettelægge, gennemføre og
evaluere pædagogiske aktiviteter
inden for udvalgte områder,
herunder inddrage børn, unge og
voksnes kreativitet og perspektiv

Vi arbejder ud fra fastlagte mål og udviklingsplaner for den enkelte elev og hvor der
tages højde for den enkelte elevs motivation, interesse og muligheder.
I fritidsdelen og botilbuddene er der mulighed for at udfolde sig kreativt indenfor alle
områder, alle aktiviteter tilpasset vores elevgrupper. Dette vil ske i tæt kontakt med
vejleder og andre pædagoger.

Hjælpemidler og
Vurdere og anvende
professionsteknologier i et lærings- hjælpemidler og
og udviklingsperspektiv
professionsteknologier i
samarbejde med mennesker
med særlige behov med henblik
på at understøtte udvikling og
læring

Vi har et tæt samarbejde med fysio- og ergo terapeuter som indgår i den daglige
praksis. En stor del af vores arbejde består af at skabe mulighed for at udvikle elevers
selvstændighed og selvhjulpenhed. Dette foregår i det tværproffesionelle samarbejde
med terapeuter.

(Undervisning varetages af KP)

Den studerende mulighed for at få

førstehjælp

8

Kendskab til flg.:
Hjertestarter (livgivende 1. hjælp)
Brandinstruks
Beredskabsmappen (ambulanceplan mv.)
Anbefalet litteratur i 2. praktik
”Cerebral Parese” – med nye øjne af Peder Esben
”Usædvanlige børn” – samspil og kommunikation med alvorligt handicappede børn af Per Lorentzen
”Ansvar og Etik” Per Lorentzen
”Problemskabende adfærd ved udviklingsforstyrrelser eller udviklingshæmning” Bo Hejlskov Elvén
”I Tunnelen – hvilken vej ” Mennesker med udviklingshæmning og kommunikation” af forlaget
Lev.
”Handicap psykologi” Jesper Dammeyer og Louise Bøttcher
”Skrøbelig kontakt” – for tidligt fødte og deres samspil med omgivelserne af Birgit Kirkebæk, Hans Clausen, Karin Storm og Birgit Dyssegaard
” Håndbog i intensive interaction” af Dave Hewett/ Graham Firth/ Mark Barber/ Tandy Harrison

Hvordan er vejledningen organiseret og tilrettelagt?
Ugentlig vejledning
Den studerende deltager aktivt i vejledning.
Den studerende i 2. praktik/ 3. praktik deltager i Geelsgårdskolens planlagte interne undervisning, hvilken principielt tæller som vejledningstimer. Den
studerende vil derfor i perioder opleve ikke at have vejledning hver uge.
Den studerende er selv medansvarlig for at sikre, vejledningstimerne gennemføres.

Hvordan inddrages den studerendes portfolio?
Tale om portfolie til vejledninger, og give vejlederne indblik i den studerendes portfolie.
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Specialiseringen: Social- og specialpædagogik – 3. praktikperiode
Pædagoger med denne specialisering har særlige kompetencer til at indgå i social- og specialpædagogisk arbejde med mennesker i forhold til tre overordnede
målgrupper:
A. Børn og unge med særlige behov.
B. Mennesker med sociale vanskeligheder.
C. Mennesker med psykiske og/eller fysiske funktionsnedsættelser

Kompetenceområde: Samarbejde og udvikling
Området retter sig mod samarbejdsrelationer i og udvikling af social- og specialpædagogisk praksis i samspil med målgrupperne.

Kompetencemål: Den studerende kan gennem udvikling af pædagogisk praksis understøtte de tre målgruppers lærings-, udviklings- og omsorgsbehov og
perspektiver i samarbejde med relevante aktører.

Vidensmål

Færdighedsmål

Den studerende har viden om

Den studerende kan

Hvordan arbejder praktikstedet med dette?
Hvordan kan studerende arbejde med dette på praktikstedet?
Hvordan understøtter praktikstedet studerendes læring inden for dette?
(Kopieret fra praktikstedets uddannelsesplan)

Institutionelle, organisatoriske og
ledelsesmæssige rammer for
social- og specialpædagogiske
indsatser

Agere professionelt inden for de
givne institutionelle,
organisatoriske og
ledelsesmæssige rammer

Indgår som en del af Geelsgårdskolens interne Introkursus.

Forskellige social- og
specialpædagogiske tilgange og
metoder

Foretage en faglig vurdering af de
metoder, som anvendes på
praktikstedet

Drøfter og evaluerer de aktuelle metoder på afdelingen med vejleder.

Tilgrænsende fagligheder og
rammerne for tværprofessionelt

Indgå i tværprofessionelt
samarbejde om løsningen af

I det daglige arbejde i det tilknyttede team.
Ansvars og- kompetenceskema/ for de forskellige faggrupper gennemgås med
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samarbejde

konkrete opgaver og/eller
problemstillinger

vejleder.

Opgave- og ansvarsfordeling
mellem målgrupperne,
professionelle, frivillige og
pårørende,

Redegøre for egen faglighed,
opgaver og ansvar i et mange
facetteret samarbejde

I det daglige arbejde i det tilknyttede team.
Ansvars og- kompetenceskema/ for de forskellige faggrupper gennemgås med
vejleder.

Forandringsprocesser og
innovation

Deltage i udviklingen af den
pædagogiske praksis gennem
innovative og eksperimenterende
tiltag

Ved at synliggøre de enkelte ansattes kompetencer og give den studerende indblik i
arbejdsmetoder og samarbejdsmetoder bl.a. ved deltagelse i teammøder.

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

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

Gennem løbende vejledning og deltagende i praksis.
Den studerende er ansvarlig for at gennemføre egne projekter, mål og tiltag i viden
gennem deltagelse, forhold til konkrete elever.
Den studerende deltager i forløb omkring arbejdet med elevernes individuelle
dokumentations- og pædagogiske planer.
Den studerende bidrager med observations- og erfaringsudveksling – dels på og
refleksion over pædagogisk teammøder, ved den studerendes vejledning samt
generelt i hverdagen.

Anbefalet litteratur i 3. praktik
”Cerebral Parese” – med nye øjne af Peder Esben
”Usædvanlige børn” – samspil og kommunikation med alvorligt handicappede børn af Per Lorentzen ”Ansvar
og Etik” Per Lorentzen
”Problemskabende adfærd ved udviklingsforstyrrelser eller udviklingshæmning” Bo Hejlskov Elvén ”I
Tunnelen – hvilken vej ” Mennesker med udviklingshæmning og kommunikation” af forlaget Lev.
”Handicap psykologi” Jesper Dammeyer og Louise Bøttcher
”Skrøbelig kontakt” – for tidligt fødte og deres samspil med omgivelserne af Birgit Kirkebæk, Hans Clausen, Karin Storm og Birgit Dyssegaard
” Håndbog i intensive interaction” af Dave Hewett/ Graham Firth/ Mark Barber/ Tandy Harrison
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Hvordan er vejledningen organiseret og tilrettelagt?
Ugentlig vejledning
Den studerende deltager aktivt i vejledning.
Den studerende i 3. praktik deltager i Geelsgårdskolens planlagte interne undervisning, hvilken principielt tæller som vejledningstimer. Den studerende vil
derfor i perioder opleve ikke at have vejledning hver uge. Den studerende er selv medansvarlig for at sikre, vejledningstimerne gennemføres. Den
studerende og vejleder(e) aftaler sammen, indholdet.

Hvordan inddrages den studerendes portfolio?
Tale om portfolie til vejledninger, og give vejlederne indblik i den studerendes portfolie
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