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Årsmøde 
Den gode praktik 
–
Den 6. marts 2019

Seebladsgade 1 
Hal C 
5000 Odense C 



Program 
–
Onsdag den 6. marts 2006

Hvordan opleves praktikken fra de studerendes perspektiv? 

Ved studerende Sussi Vinther Hansen fra Pædagoguddannelsen i Odense 

9.40-9.50

Hvilken rolle har den studerende i praktik – hunden eller den nye kollega? 

Ved Lektor og Ph.d. Jan Bisgaard fra Københavns Professionshøjskole  

9.50-10.40

Pause 

 

10.40-11.00

Kernefaglighed i praktikken? 

Ved Lektor og Ph.d. Jan Jaap Rothuizen og lektor og Ph.d. Line Togsverd fra VIA University 

College 

11.00-12.00

Afrunding og praktisk information om eftermiddagens workshops

Eftermiddagens workshops præsenteres  

12.00-12.15

Workshops første runde 

Den første runde workshops afholdes - lokaleoversigt i salen 

13.00-13..45

Frokost 

Markedspladsen er åben 

12.15-13.00

Workshops anden runde 

Den anden runde workshops afholdes - lokaleoversigt i salen 

14.00-14.45

Pause  

Kaffe/te og kage 

14.50-15.10 

Ankomst og registrering 

Der er kaffe, te og morgenbrød. Markedspladsen åbner 

9.00-9.30

Velkommen 

Ved Uddannelseschef for Lærer- og Pædaoguddannelsen på Fyn Anders Nørgaard 

9.30-9.40

Nyt fra følgegruppen for pædagoguddannelsen 

Ved Uddannelseschef Anne Krogh, Professionshøjskolen UC Nordjylland og 

Uddannelsesdekan Susanne Tellerup VIA University College

15.00-15.50

Tak for i dag 

Ved Uddannelseschef for Lærer- og Pædaoguddannelsen på Fyn Anders Nørgaard 

15.50-16.00
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Oplægsholdere
–
Præsentation af oplægsholdere og indhold 

Hvilken rolle har den studerende i praktik 
– hunden eller den nye kollega?
Ved Lektor og Ph.d. Jan Bisgaard

Jan Bisgaard har gennem observationer på praktiksteder på 

forskellige uddannelser undersøgt praktikkens didaktik og 

giver i sit Ph.d. projekt forskellige bud på, hvordan studerendes 

engagement og læring styrkes i praktikken.

Jan Bisgaard vil i sit oplæg fremhæve nogle af de 

grundlæggende forskelle, der er i hhv. professionshøjskolernes 

undervisning og praktikvejledningen på praktikstederne og 

vise, hvordan dette ofte medvirker til at gøre det udfordrende 

for de studerende at forstå deres rolle som studerende i 

praktik. Desuden vil Jan Bisgaard pege på, hvordan 

professionshøjskolerne kan medvirke til at klæde de 

studerende bedre på til at komme i praktik og hvordan 

praktikstederne kan blive tydeligere i deres forventninger til de 

studerende.

Kernefaglighed i praktikken? 
Ved Lektor og Ph.d. Jan Jaap Rothuizen og lektor og Ph.d. Line 

Togsverd

 

Jan Jaap Rothuizen og Line Togsverd præsenterer et 

igangværende projekt, som undersøger, hvordan 

praktikinstitutioner forstår, fortolker og forvalter deres opgave 

som uddannelsesinstitutioner i pædagoguddannelsen. 

Projektet støttes af BUPL og gennemføres i et samarbejde 

mellem VIA og KP i 4 kommuner med i alt 12 institutioner. 

 

I projektet spørger forskerne, hvad det vil sige at være et 

uddannelsessted, og undersøger hvordan stedet håndterer det 

at lave professionsuddannelse. Det handler både om 

rammebetingelser og om den måde, de forvaltes på.  Dernæst 

spørger projektet også, hvad det er for en særlig 

professionskundskab pædagogstuderende kan tilegne sig i 

praktikken. Er der tale om "kernefaglighed"? Samlet set 

undersøges, hvordan uddannelsesstedet agerer i forhold til at 

varetage den del af uddannelsen, der vedrører den 

studerendes tilegnelse af netop den professionskundskab, som 

praktikken kan give.

 

Jan Jaap Rothuizen og Line Togsverd vil fortælle om projektet 

og vil fremlægge hypoteser om den særlige 

professionskundskab, om det særlige uddannelsessted og 

forholdet mellem de to uddannelsessteder (udbudsstedet & 

praktikstedet) i forhold til kernefaglighed.

 

Følgegruppen for pædagoguddannelsen 
Uddannelseschef Anne Krogh, Professionshøjskolen UC 

Nordjylland og Uddannelsesdekan Susanne Tellerup VIA 

University College er udpeget som medlemmer af 

”Følgegruppen for pædagoguddannelsen”, som blev nedsat af 

ministeriet i efteråret 2017. De fortæller om status for praktikken 

med udgangspunkt i arbejdet med kvalitet. 
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Workshops 
–
Hver workshop varer 45 min. og der er mulighed for at tilmelde sig to 
forskellige workshops 

Tillidsarbejde og tydelighed 

Med udgangspunkt i Ph.d.-afhandlingen: ”Tillidsarbejde og tydelighed. Et studie af tillid, 

magt og afhængighed blandt pædagoger og forældre i danske vuggestuer” fra 2018, 

belyses hvordan logikker og rationaler om relationen mellem forældre og pædagoger kan 

forstås og forklares historisk; samt hvilken betydning de får for de daglige interaktioner. 

Afhandlingen viser, hvordan pædagoger og forældre må investere i et ’intensivt 

tillidsarbejde’, hvor de navigerer mellem de modsætningsfyldte rolleforventninger, der 

omgiver relationen.  Efter oplægges lægges der op til drøftelse af hvordan denne nye 

viden kan omsættes i undervisningen på pædagoguddannelsen.

Workshoppen faciliteres af adjunkt og Ph.d. Ane Refshauge Høyrup fra UCL, 

Pædagoguddannelsen i Jelling 

UCL 

Hvordan kan vi tilrettelægge studiedagene bedre? 

Hvordan kan vi tilrettelægge studiedagene bedre? 

UC SYD indleder med oplæg om egne studiedage og ideer til videreudvikling. Herefter 

faciliteres dialog om hvordan studiedagene kan bidrage endnu mere til både studerendes 

og praktiksteders udvikling.

Workshoppen faciliteres af Anne Harving, Lektor og praktikkoordinator ved UC SYD 

Aabenraa, Pernille Hertzberg, Lektor og praktikkoordinator ved UC SYD Kolding samt 

Annette Mortensen, Lektor og praktikkoordinator ved UC SYD Esbjerg  

UC Syd

Kvalificering af praktikudfordringer  

Præsentation af Professionshøjskolen Absalons arbejde med, hvordan tilbud om individuel 

vejledning i forhold til diverse udfordringer knyttet til praktikophold skaber mere fokus på 

fagligt indhold på studiedage. Ligeledes sætter workshoppen fokus på arbejdet med at 

kvalificere de studerendes praktikvejledning på praktikstedet.

Workshoppen faciliteres af praktikkoordinator Katrine Wolin og praktikkoordinator Helle 

Arnskov 

Absalon 

Hvordan arbejdes med fastholdelse af faglig kvalitet i udlandspraktikken? 

UCN’s Internationale koordinatorer introducerer, hvorledes der arbejdes med 

kvalitetssikring af udlandspraktikken, med fokus på 3 elementer: Forberedende kursus, 

Blended Learning undervisningsforløb og udvikling af internationalt studievejlederteam. 

Efterfølgende faciliteres dialog, med fokus på hvorledes der sikres en kontinuerlig 

kvalitetsudvikling af udlandspraktikken. 

Workshoppen faciliteres af international koordinator Ditte Marie Jensen og international 

koordinator Merete Hansen fra UCN.

  

UCN
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Workshops
–
Hver workshop varer 45 min. og der er mulighed for at tilmelde sig to 
forskellige workshops 

Metode – og analyseværksted på 4. praktik

Et tilbud til studerende, praktiksteder og bachelorvejledere i forbindelse med 4. praktik og 

bachelorprojektet. Formålet med værkstederne er at kvalificere såvel studerendes, som 

underviseres og praktiksteders forudsætninger og kompetencer i forhold til den empirisk 

baserede undersøgelse, som er en væsentlig del af bachelorprojektet og at understøtte 

samarbejdet mellem forskning, uddannelse og profession. 

Metode- og analyseværkstederne er tilrettelagt som tre ’værkstedsrunder’ med en gradvis 

progression i arbejdsprocessen inden for hvert tema/metode

Workshoppen faciliteres af Birgitte Højbjerg, Praktikkoordinator fra KP 

KP

Praktik i fremtiden 

På denne workshop vil vi gennem en innovativ, kreativt undersøgende proces arbejde med 

ønsker til fremtidens praktik. Hvad vil vi gerne have mere af? Hvilke drømme har vi om 

fremtidens praktik? Hvordan gør vi praktikken endnu mere inspirerende for de studerende? 

Workshoppen vil have karakter af en mini design thinking proces, hvor vi sammen er 

kreativt skabende. 

Workshoppen faciliteres af innovationskonsulent ved UCL Tine Dalgaard. 

Innovations-

workshop 

Entreprenørskab – indblik i brug af ME2-modellen i 2. praktik 

På denne workshop gives et indblik i, hvordan en entreprenant model kan bruges 

gennemgående i 2. praktik. I praksis inviteres praktikvejledere ind til en formiddag, hvor de 

arbejder tæt sammen med deres studerende i fht. praksisundringer, som de studerende 

oplever i praktikken. 

På workshoppen gennemføres forskellige benspænd i praksis udfra deltagernes 

selvvalgte undringer. 

Workshoppen faciliteres af Martin Ladefoged Johnsen, lektor og praktikkoordinator ved 

VIA University College, Viborg 

VIA

Best Practice på studiedagene i praktikkerne 

Studiedagenes indhold er vigtigt for at understøtte en god kobling mellem teori og praksis. 

Workshoppen vil sætte fokus på, hvordan og hvornår deltagerne har oplevet, at 

studiedage har bidraget til intens studieaktivitet, hvor de studerende har oplevet 

meningsfuldhed og direkte relevans: Hvordan skaber vi studiedage, som de studerende 

bare ikke vil hjem fra?

Workshoppen faciliteres af Arbejdsgruppen vedr. best practice for studiedagene (nedsat på 

tværs af professionshøjskolerne) 

Praktik-

koordinatorerne  
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Velkommen til årsmøde på 
pædagoguddannelsen
Med temaet den gode praktik 

Årsmødet afvikles i samarbejde mellem 

professionshøjskolerne og byder på en række faglige 

oplæg, spændende workshops og markedsplads med 

inspiration til den gode praktik. Årsmødet henvender 

sig til undervisere, koordinatorer og ledere på 

pædagoguddannelsen samt faglige organisationer og 

øvrige aktører omkring pædagoguddannelsen.

Parkering

Som ekstern deltager kan du registrere din bil ved at 

sende en mail (kun på hverdage) senest kl. 12.00 

dagen forinden ankomst til seeb-information@ucl.dk 

med følgende informationer:

Navn

Registreringsnummer

Mobilnummer

Dato for besøget

Praktiske spørgsmål vedr. tilmelding kan rettes til:

 

Kathrine Henriksen

Konferencesekretær

Tlf. 63 18 40 26

Kahe2@ucl.dk

Tilmelding: http://www.trippus.net/pædaars2019  

 

 

 


