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Uddannelsesplan Langå Skole 
 - og kvalitetskrav til de konkrete praktikniveauer.  
 
Praktikskolens grundoplysninger: 
 
Langå Skole 
Vennevej 6,  
8870 Langå 
 
Tlf. 89 15 40 20 
Mail: langaa.skole@randers.dk 
Hjemmeside: langaa-skole.dk 
 
 
Om os selv 
 
På Langå Skole kan man afvikle sin praktik på niveau 1 og niveau 2. 
 
Langå Skole er en 2 sporet overbygningsskole med 539 elever, fordelt på 30 klasser fra 0. 
til 9. klasse, heraf seks specialklasser i Satellitten. Eleverne kommer fra Langå og omegn. 
På skolen er der ansat 48 lærere, 4 ledere og 31 pædagoger, der dels arbejder i skolens 
indskoling og mellemtrin, Satellitten og SFO`en. 
 
Skolen anvendes udenfor skoletid af en række organisationer, som ramme for forskellige 
aktiviteter som bl.a. ungdomsskole, musikskole, aftenskole, teater, idræt mm. 
Dette giver skolen en central plads i lokalsamfundet som kulturcenter.  
 
Vi er en spændende og attraktiv arbejdsplads med plads til mangfoldighed og begejstring. 
Langå Skole tilstræber et stimulerende arbejdsmiljø, hvor dynamik, tryghed og glæde ved 
kerneydelsen styrker den enkeltes udvikling og løfter fællesskabet. Vi arbejder 
kontinuerligt på et udviklende samarbejde, hvor hver enkelt bidrager loyalt og udviser 
socialt og fagligt ansvar.  
 
 
 
 
                           
 

  

http://www.langaa-skole.dk/
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Skolens værdigrundlag 
 
 
Det er skolens mål at være en tryg og dynamisk skole, som dagligt udfordrer og inspirerer 
børn og voksne. 
 

• Langå Skole er en folkeskole, som udover de ambitioner, krav og forventninger, 
som ligger i folkeskoleloven, i Børn- og ungepolitikken samt sektorpolitikken for 
Randers Kommune, søger at videreudvikle et trygt og stimulerende 
undervisningsmiljø.  

• Vi stiller krav til den enkelte om en ansvarlig arbejdsindsats og en respektfuld 
adfærd og vi appellerer til forældrene om engagement og loyal opbakning.  

• Vi søger en nøje afvejet balance mellem den almindelige skoledag og øvrige 
arbejdsdage (temauger, fagdage, lejrskoler, hytteture, ekskursioner, alternative 
skoledage etc.)  

• Vi tilstræber inspirerende fællesoplevelser, som også giver identitet og styrker 
følelsen af samhørighed.  

• Vi ønsker at udfordre og udvikle den enkelte elevs evner og potentialer, fagligt, 
socialt, sundhedsmæssigt og personligt.  

• Vi arbejder med den enkeltes accept af hinandens forskellighed 
• Vi vil videreudvikle det tætte samarbejde mellem special- og normalklasser. 

Udgangspunktet er altid i den enkelte elev, således at udfordringerne matcher 
elevens sociale og faglige kompetencer.  

• Vi ønsker et frugtbart samarbejde mellem forskellige alderstrin.  
• Vi tilstræber at elevernes kreative, herunder ikke mindst musiske evner udfordres 

og udvikles til glæde for den enkelte og for fællesskabet.  
• Vi søger at motivere til skærpet nysgerrighed og undren ud fra devisen, at jo mere 

man ved, jo mere ved man, man ikke ved.  
• Vi værdsætter den enkelte elev.  
• Vi appellerer til fantasi, kreativitet og nytænkning.  
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Skolens læringsgrundlag 
 
 Det er lærerens opgave at påtage sig lederskabet af klassen og samarbejde med 

eleverne om at skabe et optimalt læringsmiljø for alle elever. 
 
 Skolen skal gennem sit virke fremme og fastholde elevernes lyst til og respekt for 

læring og viden. Viden som en vej til at indgå i et kulturelt fællesskab og samtidig 
som et redskab il at frigøre sig fra fællesskabet ved at blive i stand til selv at kunne 
tage stilling. 

 
 Undervisningen tilrettelægges således der gives bedst mulige betingelser for den 

enkelte elevs aktive deltagelse. 
 
 Undervisningen skal styrke den enkelte elevs læring. Dette sker gennem en tydelig 

struktur på undervisningen, gennem tydeliggøres af målene for læring, og ved at 
der til stadighed følges op på disse gennem forskellige former for evaluering. 

 
 
 
Målsætning for Langå Skole 
    
 Det er skolens mål at være en tryg og dynamisk skole, som dagligt udfordrer og 

inspirerer børn og voksne. 
 
 Langå Skole er en folkeskole, som udover de ambitioner, krav og forventninger, 

som ligger i folkeskoleloven, i Børn- og ungepolitikken samt sektorpolitikken for 
Randers Kommune, søger at videreudvikle et trygt og stimulerende 
undervisningsmiljø. 

 
 Vi stiller krav til den enkelte om en ansvarlig arbejdsindsats og en respektfuld 

adfærd og vi appellerer til forældrene om engagement og loyal opbakning. 
 
 Vi søger en nøje afvejet balance mellem den almindelige skoledag og øvrige 

arbejdsdage (temauger, fagdage, lejrskoler, hytteture, ekskursioner, alternative 
skoledage etc.) 

 
 Vi tilstræber inspirerende fællesoplevelser, som også giver identitet og styrker 

følelsen af samhørighed. 
 
 Vi ønsker at udfordre og udvikle den enkelte elevs evner og potentialer, fagligt, 

socialt, sundhedsmæssigt og personligt. 
 
 
 
 

http://www.langaa-skole.dk/
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 Vi arbejder med den enkeltes accept af hinandens forskellighed. 

 
 Vi vil videreudvikle det tætte samarbejde mellem special- og normalklasser. 

Udgangspunktet er altid i den enkelte elev, således at udfordringerne matcher 
elevens sociale og faglige kompetencer. 

 
 Vi ønsker et frugtbart samarbejde mellem forskellige alderstrin. 

 
 Vi tilstræber at elevernes kreative, herunder ikke mindst musiske evner udfordres 

og udvikles til glæde for den enkelte og for fællesskabet. 
  
 Vi søger at motivere til skærpet nysgerrighed og undren ud fra devisen, at jo mere 

man ved, jo mere ved man, man ikke ved. 
 
 Vi værdsætter den enkelte elev. 

 
 Vi appellerer til fantasi, kreativitet og nytænkning. 

 
 
Praktikkens organisering 
 
Ansvar for praktikken 
 
 Skolelederen har det overordnede ansvar for praktikken på Langå Skole 
 På skolen er den praktikansvarlige Susanne Brøndum Christensen. Hun varetager 

samarbejdet med læreruddannelsen og har det koordinerende ansvar for 
planlægningen af de studerendes praktik og efterfølgende ”arbejde” på 
praktikskolen. 
Praktikkoordinator på Langå Skole: 

       Susanne Brøndum Christensen  
       Tel.89154020 
       Mail:susanne.broendum.christensen1@skolekom.dk 
 
 Skolen sikrer, praktiklærerne har linjefag (eller tilsvarende) i de undervisningsfag, 

som den studerende har praktik i. Samtidig tilstræbes det, at skolens praktiklærere 
på sigt gennemfører praktiklæreruddannelsen eller kortere kurser. 

 
 Skolen stiller gerne praktiklæreren til rådighed som censorer ved den studerendes 

praktikprøve på niveau 1 og 2. 
 
 
 
 

http://www.langaa-skole.dk/
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Samarbejdet med de studerende 
 
 I god tid for praktikkens begyndelse kontakter de/den studerende den 

praktikansvarlige og aftaler et mødetidspunkt. På mødet aftales rammer og 
praktikskema for praktikforløbet, samtidig afklares gensidige krav og forventninger 
til forløbet. De/den studerende introduceres ligeledes til sin/sine praktiklærere. 
Endvidere skal de/den studerende udfylde en oplysningsformular til brug af skolens 
sekretær i forbindelse med børneattest.  

 
 Herefter er det de/den studerendes opgave og ansvar at tage kontakt til 

praktiklærerne for at aftale nærmere omkring praktiksamarbejdet. 
 
 Under praktikforløbet støtter og vejleder praktiklæreren de/den studerende i 

arbejdet med planlægningen, undervisningen og opfyldning af fagmål på det 
aktuelle undervisnings- og praktikniveau. 

 
 Skolen tilbyder den/de studerende deltagelse i skole-hjem samtaler og 

forældrearrangementer med relevans for praktikforløbet. I udskolingen kan der 
ligeledes være mulighed for deltagelse i UPV, karaktergivning mm. 

 
 Praktiklæreren er den centrale samarbejdspartner på praktikskolen, men de/den 

studerende kan forvente, at den praktikansvarlige og det øvrige lærerteam kan 
spille en aktiv rolle i samarbejdet omkring et succesfyldt praktikforløb. 

 
 
Som praktikant på Langå Skole kan du forvente: 
 
 At skolen tager imod dig som praktikant og giver dig mulighed for at deltage i 

skolens fællesskab og samlede virksomhed. 
 
 At vi forsøger så vidt muligt at tilgodese dine ønsker mht. fag, klasser o.a.  

 
 At du får alle relevante informationer og oplysninger i god tid før praktikkens start. 

 
 At du får stillet en arbejdsplads til rådighed hvor du i fred og ro kan arbejde 

individuelt - samt kan arbejde sammen med medpraktikanter med råderum til 
diskussioner og samtale. 

 
 At dine praktiklærere er engagerede og imødekommende, samt er fagligt 

kvalificerede til at vejlede og støtte dig, og har kendskab til alle praktikkens 
kompetenceområder. 
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 At din praktiklærer giver dig feed back og du bliver vejledt og bedømt på baggrund 

af praktikkens kompetenceområder. 
 
 At du bliver tilbudt en afsluttende samtale med skolens leder og eller 

praktikansvarlige. 
 

 
Som praktikant på Langå Skole forventer vi, at du: 
 
 At du respekterer skolens værdi- og kulturgrundlag. 

 
 Er positiv overfor elever, forældre og personale. 

 
 Møder til tiden, er velforberedt og arbejder seriøst med opgaverne. 

 
 Er reflekterende og seriøs omkring din egen lærerproces. 

 
 Tager initiativ i forhold til praktikkens begyndelse og forløb 

 Kontakter praktiklærer i god tid før praktikkens start 
 Fører logbog eller anden form for registrering af observationer og 

spørgsmål i forbindelse med dine oplevelser på skolen, således disse 
kan gøres til genstand for diskussion med både praktikgruppe og 
praktiklærer 

 
 Fungerer som sparringspartner for din gruppe. 

 
 Tager ansvar i forbindelse med planlægning, gennemførelse og evaluering af 

undervisningen. 
 
 At du udarbejder en undervisnings- og lektionsplan for dit forløb. 

 
Forventninger i forhold til tilstedeværelse på skolen: 
 
 Som lærerstuderende er du underlagt de samme krav som skolens lærere. Der 

forventes samme deltagelse i undervisning, møder, arrangementer og øvrige 
skoleaktiviteter som skolens øvrige lærere. Deltagelsen sammen med 
kompetencemålene for praktikniveauerne svarer til en fuldtidsstilling.  
Deltagelse i pædagogiske- eller omlagte dage kun i det omfang der er relevant for 
den studerende. 
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Ved sygdom eller anden forfald kontaktes skolen Karen Fokdal på telefon 89 15 40 25 
mellem 7:00 og 7.15, den praktikansvarlige på tlf. 89 15 40 20. 
 
 Ligeledes forventes det, at du giver din praktiklærer og evt. medpraktikant besked. 

 
 Det forventes, at du forud for praktikken, har orienteret dig om relevante materialer i 

forbindelse med praktikordningen på læreruddannelsen. 
 
 Det forventes at din undervisningsplan samt lektionsplaner foreligger på skrift forud 

for praktikkens start og at praktiklæreren har modtaget disse ligeledes forud for 
praktikkens start.  

 
 
 
Kvalitetssikring og udvikling af praktikken 
 
Vejledning: 
 
 Praktikskolen sikrer gennem udformning af rammerne for praktik og praktiklærernes 

vejledning og opgaver, at de studerende får mulighed for at tilegne sig kompetencer 
i forhold til de tre praktikniveauer i læreruddannelsen. Praktikkens færdighedsmål vil 
være i særlig fokus her. 

 
Evaluering: 
 
 Forud for afslutningen af hvert praktikforløb udleverer den praktikansvarlige et 

evalueringsskema til den enkelte praktiklærer. Dette skema afleveres i forbindelse 
med den mundtlige evaluering til praktiklederen. 
Evalueringsskemaet tager udgangspunkt i kompetencemålene, didaktik, 
klasseledelse og relations arbejde. 

 
 Efter hvert endt praktikforløb indkalder den praktikansvarlige de studerende og 

praktiklærerne til en mundtlig evaluering. Den mundtlige evaluering tager 
udgangspunkt i de studerendes refleksioner over praktikken med fokus på 
praktikforløb, indhold og vejledning. 

 
Resultatet af disse evalueringer formidles til læreruddannelsens praktikledere af 
skolen praktikleder. 
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Bedømmelse af praktikken: 
 
 

 Praktikskolen vurderer efter hvert praktikforløb om den studerende er bestået eller 
ikke bestået. 
Bedømmelsen tager afsæt i kompetencemålene for praktikken. 
 

 
Praktikprøve: 
 
 Langå Skole ser positivt på praktiklærernes deltagelse som ekstern censor ved 

praktikprøverne. 
Praktikprøven på 1. niveau bedømmes af en praktiklærer og en underviser udpeget 
af læreruddannelsen. Som udgangspunkt for prøven skal den studerende formulere 
undersøgelsesspørgsmål og udarbejde en synopsis på max. 5 normalsider, der 
sammen med evt. medbragt datamateriale, elevplaner, forældrebreve mv. illustrer 
den studerendes arbejde med udvalgte videns- og færdighedsmål inden for 
praktikkens kompetencemål. Det medbragte materiale er alene grundlag for prøven 
og indgår ikke i bedømmelsen. Synopsen derimod indgår i bedømmelsen. Ved 
praktikprøven demonstrerer den studerende sin praktiske og teoretiske indsigt, 
viden og refleksioner i forhold til kompetencemålene på det aktuelle praktikniveau. 
Praktikprøven afholdes på læreruddannelsen på det enkelte uddannelsessted. 
 
 
 

Uddannelsesplan 
 
DIDAKTIK - Niveau 1 
 
 Færdigheds mål: ”Den studerende kan planlægge, gennemføre og evaluere 

undervisningssekvenser i samarbejde med medstuderende og/eller alene”. 
 
 Kravene (praktiklæreren) 

        
 Praktiklæreren skal med udgangspunkt i egen praksis støtte den studerende i 

udformningen af undervisningsplaner. Det betyder, at læreren skriftligt 
fremlægger sine egne års-, forløbs- og/eller lektionsplaner med målsætning 
og evalueringsovervejelser. 
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 Praktiklæreren viser strategier for iagttagelse af elever og bidrager til 
indkredsning af tegn på elevernes læring som udgangspunkt for målsætning 
og legitimering af kommende undervisningsforløb. 

 
 Praktiklæreren skal igennem systematisk observation af den/de studerendes 

underisning udpege centrale iagttagelser med henblik på vejledning. 
 
 
 Vurderingskriterier (den studerende) 

 
  Den studerende skal i samarbejde med praktiklærer og medstuderende 

kunne forberede og gennemføre kortere undervisningsforløb (min. 2 uger). 
 

  Den studerende skal kunne redegøre for tegn på elevernes udbytte af 
undervisningen i forhold til de formulerede mål. 

 
  Den studerende skal kunne observere, analysere og vurdere 

praksissituationer og elevadfærd med henblik på udvikling af undervisningen 
 
 
DIDAKTIK - Niveau 2 
 
 Færdighedsmål: ”Den studerende kan planlægge, gennemføre og evaluere 

undervisningsforløb med anvendelse af variation af metoder, 
undervisningsdifferentiering samt læremidler og IT alene og/eller i samarbejde med 
medstuderende” 

 
 Kravene (praktiklæreren) 

 
 Praktiklæreren skal fremlægge undervisningsplaner, der sikrer den 

studerendes indblik i valg af metode, lærermidler og brugen af IT. 
 

 Praktiklæreren skal ud fra egen praksis vise eksempler på 
undervisningsdifferentiering. 

 
 Praktiklæreren skal give eksempler på hvordan undervisningsforløb 

evalueres, og hvordan elevernes læringsudbytte måles gennem brugen af 
forskellige evalueringsmetoder (formativer) samt test (summative). 

 
  Praktiklæreren skal ud fra iagttagelser af den studerende lægge op til 

refleksion over udvikling af egen praksis, og støtte den studerende i brugen 
af forskellige dokumentationsmetoder. 
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 Vurderingskriterier (den studerende) 

 
  Den studerende skal alene og /eller i samarbejde med kolleger kunne 

planlægge, gennemføre og evaluere undervisningsforløb med anvendelse af 
en variation af metoder 

 
  Den studerende skal alene og eller i samarbejde med kolleger kunne 

differentiere undervisningen og inddrage forskellige former for læringsmidler 
og IT 

 
  Den studerende skal evaluere undervisningsforløb og elevens læringsudbytte 

ud fra anvendelsen af evalueringsmetoder og tests. 
 

  Den studerende skal kunne observere egen praksis og den enkelte elevs 
læring med henblik på udvikling af undervisning.  

 
 
DIDAKTIK - Niveau 3 
 
 Færdighedsmål: ”Den studerende kan planlægge, gennemføre og evaluere 

længerevarende undervisningsforløb under hensyntagen til elev- og årsplaner alene 
samt i samarbejde med medstuderende og skolens øvrige ressourcepersoner. Den 
studerende kan evaluere elevers læringsudbytte (hvad eleven kan) og 
undervisningens effekt samt udvikle egen praksis på empirisk grundlag” 

 
 Kravene (praktiklæreren). 

 
 Praktiklæreren skal ud fra egen praksis vise, hvordan overvejelser om 

elevernes forskellige forudsætninger har betydning i års- og elevplaner. 
 

 Praktiklæreren skal pege på hvordan og med hvilke formål, der samarbejdes 
med skolens øvrige ressourcepersoner i bestræbelserne på, at inddrage 
denne specifikke viden om eleverne i planlægningen. 

 
  Den studerende skal støttes i at vurdere elevernes læringsudbytte og dermed 

undervisningens effekt og på baggrund af disse empiri justere egen praksis 
for at opnå fuldt læringsudbytte. 
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• Vurderingskriterier (den studerende) 
   

 Den studerende skal alene og i samarbejde med kolleger kunne planlægge, 
gennemføre og evaluere længerevarende undervisningsforløb under 
hensyntagen til elev- og årsplaner.  

 
 Den studerende skal kunne evaluere elevers læringsudbytte og 

undervisningens effekt. 
 

 Den studerende skal kunne begrunde sin undervisning i forskellige fora, f.eks. 
i form af kommunikation til elever og forælder forud for praktikken. 

 
 Den studerende skal kunne udvikle egen praksis og andres praksis på et 

empirisk grundlag 
 
 
 
KLASSELEDELSE -  Niveau 1 
 
 Færdighedsmål: ”Den studerende kan lede elevernes deltagelse i undervisningen”  

 
 Kravene (praktiklæreren) 

 
 Praktiklæreren skal med udgangspunkt i egen praksis demonstrere hvordan 

undervisningen i praksis organiseres og tilrettelægges i en klasse. 
 

 Praktiklæreren skal i forbindelse med forberedelse og vejledning støtte den 
studerende i at tilrettelægge en undervisning, som sikrer elevernes læring og 
arbejdsro. 

 
 Praktiklæreren skal ligeledes sætte fokus på støtte den studerende i at tage 

ejerskab for undervisningssituationen. 
 
 
 Vurderingskriterier (den studerende) 

       
 Den studerende skal kunne kommunikere med eleverne om trivsel og læring. 

 
 Den studerende skal kunne skabe kontakt til eleverne og kunne drøfte egen 

og andres undervisning med kolleger. 
 

 Den studerende skal kunne lede elevernes deltagelse i undervisningen. 
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KLASSELEDELSE -  Niveau 2 
 
 Færdighedsmål: ”Den studerende kan udvikle tydelige rammer for læring og for 

klasens sociale liv i samarbejde med eleverne.” 
 
 Kravene (praktiklæreren) 

 
 Praktiklæreren skal ud fra egen praksis vise eksempler på, hvordan rammer 

etableres og hvordan arbejdet med klassens sociale liv tilrettelægges. 
 

 Praktiklæreren skal gøre rede for de tanker, der ligger til grund for valg af 
strategi - herunder hvilken betydning teamsamarbejdet har for udviklingen af 
klassens sociale fællesskab. 

 
 Praktiklæreren skal vejlede den studerende til begrundet valg af strategi. 

 
 Praktiklæreren skal vejlede og støtte den studerende i at reflektere over egne, 

personlige ressourcer som indvirker hhv. positivt eller negativt på 
undervisningssituationen. 

 
 Vurderingskriterier (den studerende) 

 
 Den studerende skal udvikle tydelige rammer for læring og for klassens sociale 

liv i samarbejde med eleverne. 
 
 
KLASSELEDELSDE -  Niveau 3 
 
 
 Færdighedsmål: ”Den studerende kan lede inklusionsprocesser i samarbejde med 

eleverne” 
 
 Kravene (praktiklæreren) 

 
 Praktiklæreren skal demonstrere, hvordan inklusionen praktiseres, hvilke 

inklusionsfremmende metoder tages i anvendelse, således der skabes et 
fleksibelt læringsmiljø. 

 
 Praktiklæreren skal sætte fokus på lærerrollen; altså kunne træde ud af det 

private jeg og ind i det professionelle jeg samt ”tage det personlige lederskab” 
 

 Praktiklæreren skal inddrage den studerende i konflikthåndtering og løse 
problemer omkring mobning og/eller mistrivsel. 
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Vurderingskriterier (den studerende) 
 

 Den studerende skal selvstændigt kunne arbejde med udvikling af klassens 
sociale liv og læringsmiljø. 

 
 Den studerende skal kunne lede inklusionsprocesser i samarbejde med eleverne. 

 
 
RELATIONSARBEJDE - Niveau 1 
 
 
 Færdigheds mål: ”Den studerende kan kommunikere lærings- og 

trivselsfremkaldende med elever - og kommunikere med forældre om 
undervisningen og skolens formål” 

 
 Kravene (praktiklæreren) 

 
 Praktiklæreren skal kunne demonstrere, hvordan man som lærer 

kommunikerer hensigtsmæssigt med elever i undervisningen og støtte den 
studerende i at forberede sine kommunikative færdigheder. 

 
 Praktiklæreren skal give den studerende mulighed for at orientere forældrene - 

primært i relation til den undervisning, den studerende har planlagt og vil 
gennemføre. 

 
 Vurderingskriterier (den studerende) 

 
 Den studerende skal kunne kommunikere med forældre om undervisningens 

formål og opgaver. 
 

 Den studerende skal kunne indtage voksenrollen i forhold til eleverne samt 
kunne formidle klare budskaber om forventninger og krav. 

 
 
 
 
RELATIONSARBEJDE -  Niveau 2 
 
 
 Færdighedsmål: ”Den studerende kan samarbejde dialogisk med elever og 

kolleger om justering af undervisningen og eleverne aktive deltagelse, 
kommunikere skriftligt og mundtligt med forældre om formål og indhold i planlagte 
undervisningsforløb” 
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 Kravene (praktiklæreren) 

 
 Praktiklæreren skal demonstrere hvordan samarbejdet omkring elevernes aktive 

deltagelse foregår - dels med kolleger og dels med eleverne. 
 

 Praktiklæreren skal demonstrere hvordan der skabes involverende 
læringsmiljøer, der fremmer motivation og trivsel. 

 
 Praktiklæreren skal give eksempler på hvordan formidlingen til forældrene 

foregår samt støtte den studerende i både skriftligt og mundtligt at kommunikere 
hensigtsmæssigt med forældrene om den planlagte undervisnings formål og 
indhold.  

 
 Vurderingskriterier (den studerende) 

 
 Den studerende skal samarbejde dialogisk med elever og kolleger om 

justering af undervisningen og elevernes aktive deltagelse. 
 

 Den studerende skal kommunikere mundtligt og skriftligt med forældre om 
formål og indhold i planlagte undervisningsforløb 

 
 
RELATIONSARBEJDE - Niveau 3 
 
 
 Færdighedsmål: ”Den studerende kan støtte den enkelte elevs aktive deltagelse i 

undervisningen og klassens sociale liv samt kommunikere med forældre om 
elevernes skolegang” 

 
 Kravene (praktiklæreren) 

 
 Praktiklæreren skal demonstrere den anerkendende kommunikation og det 

ligeværdige samarbejde. 
 

 Praktiklæreren skal vise og give eksempler på, hvorledes man leder et godt 
forældresamarbejde. 

 
 Praktiklæreren skal skabe rum for - og støtte den studerende i at opnå en 

hensigtsmæssig kommunikation med forældre om elevernes skolegang. 
 

 Praktiklæreren skal sikre den studerende får mulighed for helt konkret at 
deltage i møder/samtaler med forældre. 
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 Vurderingskriterier (den studerende) 

 
 Den studerende skal kunne støtte den enkelte elevs aktive deltagelse i 

undervisningen og klassens sociale liv. 
 

 Den studerende skal kunne kommunikere med forældrene om elevernes 
skolegang. 

 
 
 
 
Kompetenceområde 1: Didaktik 
 
Kompetenceområde 2: Klasseledelse 
 
Kompetenceområde 3: Relations arbejde 
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