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Beskrivelse af praktikstedet:

Udfyldes af institutionen
(Klik på firkant og sæt kryds)

Institutionens navn og nr.:
Adresse:
Postnr. og by:
Telefon - hovednummer.:
Telefon – lokalnr.:
E-mail:
Hjemmeside:

Daycare Nord, Rosenbakken
Rosenbakken 4
7800 Skive
99157100

Institutionsleder:

Pædagogisk leder:
Kirsten Høj Gutzke
Områdeleder:
Leo B. Rasmussen

Åbningstider:

6.20-16.45 (fredag 16.15)

Organisationsplan:

Daycare Nord indeholder
nedenstående børnehaver:
Eventyrhuset.
Spilloppen.
Specialbørnehaven.
Skovbørnehaven.
Rosenbakken Naturens
læringshus (praktikstedet).

kihg@skivekommune.dk

Institutionens ejerforhold:
(Sæt kun 1 kryds)

Kommunal

Aldersgruppe for institutionens
brugere (sæt kun 1 kryds):

Dagtilbud/Vuggestue
Dagtilbud/Børnehave
Dagtilbud USFO
Skole/Fritid
Special/unge
Special/voksne
Special/ældre

Normering
Antal børn / brugere

☐
☐
☒
☐
☐
☐
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Antal stuer / afdelinger:

Ingen stueopdeling men vi laver aldersopdelte aktiviteter i 3
grupper og spiser i 5 mindre grupper.

Ansatte:

12

(Pædagogiske faggrupper, andre faggrupper)

Praktikvejlederens
kvalifikationer:

Pædagogisk Assistent
Pædagog

☐
☒

Praktikvejlederuddannelse

☐

Praktikvejlederkursus

☐

Vejleder(ne)s navn(e):

Navn(e): Vivi Møller Larsen
Charlotte Larsen

Kontaktperson(er) for
praktikuddannelsen:

Navn(e): Kirsten Høj Gutzke

Formål:
Institutionens lovgrundlag:

Dagtilbudsloven

Politik for område:

Sammenhængende børnepolitik, læs Skive Kommunes
børnepolitik på www. skive.dk

(eks. sammenhængende børnepolitik)

Pædagogiske indsatsområder:

Beskrivelse af den/de aktueller
børne-/ brugergruppe(r):

Arbejdsmetoder:
Beskrivelse af institutionens
fortrukne pædagogiske metoder og
begrundelser herfor:

Vi arbejder med alle læreplanstemaer og tager i dette arbejde
ofte udgangspunkt i naturen.
Læreplans temaerne indgår i alle vore 3 års hjul.
3-6 årige børnehavebørn

Vi arbejder ud fra en anerkendende tilgang for at udvikle
børnenes selvværd. Vi anerkender bl.a ved at lytte, sætte ord
på barnet, rumme barnets følelser og skabe plads til
forskellighed.
Vi skaber nærvær vha fysisk nærvær, kropssprog, omsorg og
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dialog.
Vi skaber udvikling bl.a. ved at gøre børnene nysgerrige,
skabe lyst til læring samt lære børnene at reflektere over det,
de siger og gør. Vi hjælper børnene med at blive en del af
fællesskabet, hvilket er vigtigt for at kunne udvikle sig.
Vi arbejder med ICDP og KRAP.

Arbejdsforhold:
Hvordan vil PA-elevens arbejdsplan
som udgangspunkt se ud:

Mellem kl. 8 og 15

Forventes eleven at arbejde alene?

Generelt nej, men i træningssituationer med kan det være
rammen.

Ved bekræftelse:
Hvor meget og hvordan?

Kun efter aftale og accept.

Placering af ferie

Kan aftales

Lukkedage
Særlige arrangementer, som eleven
skal deltage i:

Dagen efter Kristi Himmelfartsdag
En fredag i juni (pædagogisk dag).
Uge 29
En fredag i november (pædagogisk dag).
Mellem jul og nytår.

Særlige arrangementer, som eleven
tilbydes at deltage i:

Det afgør vi i den enkelte praktik.

Øvrige oplysninger:

Forventninger til PA-eleven:
Beskrivelse af de nødvendige
kompetencer (faglige og personlige)

Institutionen som praktiksted:

Alle Daycare Nord`s børnehaver har en klar profil:
Rosenbakken: Naturens læringshus.
Eventyrhuset: Sprog og Motorik igennem fabler og eventyr
SpilLoppen: Musik og bevægelsesbørnehave
Skovbørnehaven: Naturen ved skov og vand
Videnshuset: specialbørnehave og træningscenter/legetek

Vi forventer en elev, der har lyst til at lære, kan arbejde
selvstændigt, udviser initiativer og løbende sætter sig ind i
vore arbejdsmetoder f.eks ICDP og KRAP.
Vi forventer, at du har læst vores hjemmeside, inden du
starter.
www.daycarenord.dk

Vi forventer at vores studerende er nysgerrige og spørgende i
forhold til vores praksis.
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Er der særlige forhold på
institutionen, som eleven skal være
opmærksom på?
Er der særlige møder, aktiviteter og
arrangementer, som eleven skal
deltage?

De studerende kan blive udsat for at blive forstyrret og
udfordret på egen selvforståelse.
Vi forventer at du deltager i vore personalemøder (ca.1 gang
i måneden).

Andet:

Organisering af
praktikvejledning:
Hvordan og hvornår gives der
vejledning?

Der vejledes i det daglige arbejde samt ca. en time ugentligt,
hvor vejleder og praktikant går afsides, hvis det er muligt.
Du laver dagsorden til vejledningstimerne. Nogle gange
deltager du i fælles vejledning med andre studerende i Resen
afdelingen i stedet for.

Nyttige informationer vedr. PA
uddannelsen i Skive, herunder
skole/praktikplan, litteraturliste og
andet:
http://sosu-stv.dk/uddannelse/paedagogisk-assistent.aspx
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