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PRAKTIKBESKRIVELSE 

 

Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: 
A. Beskrivelse af praktikstedet 
B. Uddannelsesplan for første praktikperiode  

a) Pædagogens praksis 
C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode 

a) Specialiseringsmuligheder for Dagtilbudspædagogik 
b) Specialiseringsmuligheder for Skole- og fritidspædagogik 
c) Specialiseringsmuligheder for Social- og specialpædagogik 

 
Praktikstedet udfylder de hvide felter. Findes de efterspurgte oplysninger på praktikstedets hjemmeside, er det tilstrækkeligt at henvise til hjemmesiden. 
Under de enkelte praktikperioder udfyldes de relevante praktikperioder med beskrivelser af, hvordan man på praktikstedet arbejder med de angivne videns-og 
færdighedsmål.(De specialiseringsområder, som institutionen ikke tilbyder, kan slettes).  
 

A. Beskrivelse af praktikstedet 
 Skriv i de hvide felter: 

Institutionens navn: Frederiksberg kommunes Rådgivningscenter - FKRC. Afdelingen: Værestedet Roskildevej. 

Adresse: Roskildevej 42A. 2000 Frederiksberg. 

Tlf.: 36303904 

E-mailadresse: fkrc@frederiksberg.dk 

Hjemmesideadresse www.frederiksberg.dk/fkrc 

Åbningstider: Mandag til fredag i dagtimerne. Lukket weekend og helligdage. 

Specialiseringsmuligheder på praktikstedet:  
For hurtigt overblik - sæt kryds ved de specialiseringsmuligheder, der 

Dagtilbudspædagogik (Sæt kryds i det/de relevante felter)  

Skole- og fritidspædagogik (Sæt kryds i det/de relevante felter)  
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er på praktikstedet. De 3 farver går igen nede i skabelonen nedenfor 
rettet mod de tre forskellige specialiseringsområder. 

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

Praktikstedets formål - jævnfør lovgrundlag. Værestedet Roskildevej er et tilbud under Frederiksberg Kommunes Rådgivningscenter 
(FKRC), som er omfattet af Serviceloven § 101, samt Sundhedslovens §§ 141-142. 
FKRC tilbyder behandling til stof- og alkoholafhængige.  
 
På værestedet er servicemålet er at lette hverdagen for den enkelte bruger.  
Yde omsorg og støtte til en meningsfyldt hverdag, ud fra princippet ”hjælp til 
selvhjælp”. 
 
Du er velkommen til at læse mere om FKRC’s samlede tilbud på hjemmeside: 
www.frederiksberg.dk/fkrc 

 

Beskrivelse af brugergruppen: Værestedet Roskildevej er et tilbud til voksne med misbrug og med andre sociale 
problematikker. Fælles for alle brugere er, at de er visiteret til værestedet.  
Personalet på værestedet har ingen behandlingsfunktion.  
Den enkelte bruger er i behandling på FKRC’s ambulante rådgivningscenter. 
 
 

Antal børn/unge/voksne: Værestedet har ca. 30 brugere indskrevet. Mange kommer på værestedet dagligt, 
andre nogle gange om ugen og enkelte i perioder.  
 

Aldersgruppe:   
Voksne. 
 

http://www.frederiksberg.dk/fkrc
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Arbejdsmetoder: 
Kort beskrivelse af praktikstedets pædagogiske praksis herunder 
teoretiske og metodiske grundlag. (Uddybes senere i relation til 
uddannelsesplanens videns- og færdighedsmål) 
 

 
Den daglige pædagogiske praksis på værestedet tager udgangspunkt i en 
anerkendende relationspædagogik. De centrale opgaver på værestedet omhandler i 
høj grad om, at lette hverdagen for den enkelte bruger. At skabe et frirum fra krav og 
forventninger. 
 
Der samtales med - og lyttes til den enkelte brugers ønsker, oplevelser, problemer og 
frustrationer. - Der drages omsorg, støttes, motiveres og vejledes.  
 
På værestedet er den pædagogiske praksis meget forskelligartet med høj grad af 
fleksibilitet og med stor respekt for hver enkelt brugers livssituation. Med 
udgangspunkt i den enkelte brugers ønsker og ressourcer tilbydes der aktiviteter, der 
kan give indhold i hverdagen og medvirke til at fastholde og udvikle sociale 
færdigheder. Faglighed, etik, værdier og menneskesyn er grundlæggende for 
udførelsen af den pædagogiske praksis og indsats.  
Respekt for den enkelte brugers personlighed og ressourcer er omdrejningspunktet.  
 

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

Værestedet er beliggende på Roskildevej, i et mindre træhus tilbagetrukket fra vejen.  
Indretningen er hjemlig og fra huset er der udgang til en hyggelig have.   
I huset er der køkken, stort fællesrum med aktivitetstilbud. Derudover er der tilbud om 
vaske- og badefaciliteter. 
Tæt på Frederiksberg have, Søndermarken, Zoologisk Have og Metro. 
Se mere på www.frederiksberg.dk/fkrc 

Ansatte  
(Antal og faggrupper – pædagogisk faggruppe og andre faggrupper) 

1 daglig leder. 1 socialpædagog. 1 kok. 1 pædagogstuderende. 

Dato for sidste revidering: 26/1-2019 

 

http://www.fkrc.dk/
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B. Uddannelsesplan 
 

Uddannelsesplan for 1. praktikperiode - Pædagogens praksis 
Pædagogisk Grundfaglighed - Pædagogens praksis – 1. praktikperiode. 
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 afspejles dette i den 
pædagogiske praksis? 
Hvordan kan den studerende tilegne sig 
dette mål? 
 

Anbefalet litteratur 

praktikstedets målgrupper samt 
praktikstedets pædagogiske og 
samfundsmæssige opgaver, 

anvende viden om praktikstedets 
samfundsmæssige 
opgaver i tilrettelæggelsen af det 
pædagogiske arbejde, 

  

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, 
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Evaluerings-, undersøgelses- og 
dokumentationsformer,  

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

  

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. 

 
 
 

 

 

Praktikvejledning i 1. praktikperiode  
 

Organisering af praktikvejledning 
Hvordan er praktikvejledningen organiseret og tilrettelagt? 
Hvordan inddrages den studerendes portfolio? 
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C. Uddannelsesplan for 2. og 3. praktikperiode 
 

C. Uddannelsesplan for specialiseringen: Dagtilbudspædagogik - 2. praktikperiode 
Kompetenceområde: Relation og kommunikation – 2. praktik 
Pædagoger med denne specialisering har særlige kompetencer til at arbejde inden for den del af det pædagogiske arbejdsområde, der retter sig mod 0–5-
årige. De vil i særlig grad have kompetencer til at skabe og udvikle pædagogiske miljøer og aktiviteter, hvor der på et pædagogisk fagligt grundlag skabes 
optimale betingelser for et stimulerende og trygt børneliv. 

Kompetenceområdet retter sig mod relationer, samspil og kommunikation i pædagogisk praksis med 0-5-årige børn, herunder betydningen af børns 
forskellige livsbetingelser for trivsel, relationer og kommunikation. 

Kompetencemål: Den studerende kan skabe relationer til det enkelte barn og børnegruppen, støtte børnene i at indgå i relationer til hinanden, støtte 
udviklingen af børns kommunikative kompetencer, beherske professionel kommunikation samt reflektere over sine egne evner til at kommunikere og indgå i 
relationer. 

Vidensmål:  
Den studerende har viden 
om ……. 

Færdighedsmål:  
Den studerende kan …….. 

Hvordan afspejles dette i den 
pædagogiske praksis? 
Hvordan kan den studerende tilegne sig 
dette mål? 

 

Anbefalet litteratur: 

det 0-5 årige barns 
forudsætninger og 
udviklingsmuligheder, herunder 
børn med særlige behov, 

tilrettelægge differentierede 
pædagogiske aktiviteter gennem 
analyse af børns forudsætninger, 
interaktion og kommunikation, 

  

samspil og interaktion samt 
relationernes betydning for det 0-
5 årige barns leg, læring, 
socialisering, trivsel og udvikling, 

skabe nærværende relationer og 
understøtte det enkelte barns 
udfoldelses- og 
deltagelsesmuligheder i 
fællesskabet, 

  



 7 

dialog og professionel 
kommunikation, 

kommunikere nuanceret, præcist 
og forståeligt med børn, familier 
og kolleger, 

 
 

 

leg, legeteori og legekulturer rammesætte børns leg,   

kropslig, kreativ, musisk og  
æstetisk læring og udfoldelse i 
pædagogisk praksis  

målsætte, tilrettelægge og 
evaluere pædagogiske aktiviteter 
og generelt motivere og 
understøtte børns leg og 
æstetiske, musiske og kropslige 
udfoldelse og 

 
 

 

omsorg, sundhedsfremmende og 
forebyggende arbejde. 

tilrettelægge, gennemføre og 
evaluere indsatser for omsorg, 
sundhed og forebyggelse 

  

 

Praktikvejledning i 2. praktikperiode 
 

Organisering af praktikvejledning 
Hvordan er praktikvejledningen organiseret og tilrettelagt? 
Hvordan inddrages den studerendes portfolio? 
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 C. Uddannelsesplan for specialiseringen: Dagtilbudspædagogik - 3. praktikperiode 
Kompetenceområde: Samarbejde og udvikling – 3. praktikperiode 
Området retter sig mod systematisk og videnbaseret refleksion over og bidrag til udvikling og innovation i pædagogisk praksis. 
 

 Kompetencemål: Den studerende skal målrettet kunne tilrettelægge, gennemføre, dokumentere og evaluere aktiviteter og læreprocesser, der støtter barnets 
trivsel, læring, dannelse og udvikling. I den forbindelse skal den studerende på et fagligt grundlag kunne udfordre eksisterende praksis, afsøge og vurdere 
alternative muligheder og bidrage til udvikling af pædagogisk praksis. 

 Vidensmål:  
Den studerende har viden 
om ……. 

Færdighedsmål:  
Den studerende kan …….. 

Hvordan afspejles dette i den 
pædagogiske praksis? 
Hvordan kan den studerende tilegne sig 
dette mål? 
 

Anbefalet litteratur: 

 samfundsmæssige og 
institutionelle 
problemstillinger 
forbundet med pædagogisk 
arbejde i dagtilbud, 

identificere, analysere og vurdere 
samfundsmæssige rammer og 
institutionskulturens betydning 
for samarbejde, pædagogisk 
udvikling 
og kvalitet, 

  

 leg, bevægelse, natur- og 
kulturoplevelser, digitale 
medier samt skabende 
aktiviteters betydning for 0-5 
åriges dannelse, trivsel, 
læring og udvikling, 

udvikle det fysiske, psykiske, 
sociale og æstetiske 
børnemiljø, 

  

 forandringsprocesser og 
innovation, 

bidrage til udvikling af 
pædagogisk praksis gennem 
innovative og eksperimenterende 
tiltag, 
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 inddragelse af børn og 
forældres perspektiv i 
udviklings- og 
forandringsprocesser, 

inddrage børn og forældres ideer 
og kreativitet som en del af 
pædagogiske udviklings- og 
forandringsprocesser, 

  

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

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

  

 førstehjælp. udføre grundlæggende 
førstehjælp. 

  

  

Praktikvejledning i 3. praktikperiode 
 

 Organisering af praktikvejledning 
Hvordan er praktikvejledningen organiseret og tilrettelagt? 
Hvordan inddrages den studerendes portfolio? 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 1

0 

 



 1

1 

 

C. Uddannelsesplan for specialiseringen: Skole- og fritidspædagogik - 2. praktikperiode 
Kompetenceområde: Udviklings- og læringsrum – 2. praktikperiode. 
Pædagoger med denne specialisering har særlige kompetencer til at arbejde inden for den del af det pædagogiske arbejdsområde, der retter sig mod børn og 
unge i 6-18 års alderen. De har i særlig grad viden om børns og unges udvikling, læring samt didaktik og dannelse. Pædagogen har kompetencer til at indgå i 
skolens samlede aktivitetsområde, herunder i undervisningen samt i det fritidspædagogiske område. 

Kompetenceområdet retter sig mod pædagogisk arbejde i forskellige udviklings- og læringsrum dvs. skole- og fritidsinstitutioner, herunder tilrettelæggelse og 
gennemførelse af og kommunikation om pædagogiske aktiviteter i pædagogisk praksis. 

Kompetencemål: Den studerende kan skabe sammenhænge mellem forskellige udviklings- og læringsrum og varetage pædagogiske og didaktiske opgaver i 
fritidstilbud og skole samt indgå i professionel kommunikation herom. 

Vidensmål.  
Den studerende har viden om… 

Færdighedsmål:  
Den studerende kan …….. 

Hvordan afspejles dette i den 
pædagogisk praksis? 
Hvordan kan den studerende tilegne 
sig dette mål? 
  

Anbefalet litteratur: 

professionsfaglig 
kommunikation, argumentation 
og samarbejde 

kommunikere og samarbejde 
professionelt med forældre, kolleger, 
lærere og andre relevante aktører, 

  

ledelse af udviklings- og 
læringsrum, herunder om 
klasserumsledelse, 

motivere, lede og samle børn og unge 
om konkret læring, 

  

didaktik og metodik knyttet til 
læring, 

redegøre for sammenhængen mellem 
metodiske og didaktiske overvejelser 
og egen pædagogiske praksis, 

  

bevægelsesmæssige, musiske, 
æstetiske og kreative processers 
betydning for trivsel, læring og 
udvikling, 

tilrettelægge, gennemføre og evaluere 
differentierede læreprocesser inden 
for udvalgte områder, herunder 
inddrage børn og unges perspektiv, 
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omsorg, sundhedsfremmende 
og forebyggende arbejde 

tilrettelægge, gennemføre og evaluere 
indsatser, der styrker forebyggelse 
samt børn og unges omsorg og 
sundhed, og 

  

6-18 åriges forudsætninger og 
udviklingsmuligheder, herunder 
børn med særlig behov. 

tilrettelægge differentierede 
pædagogiske aktiviteter gennem 
analyse af børn og unges 
forudsætninger og 
udviklingsmuligheder 

  

 

Praktikvejledning i 2. praktikperiode 
 

Organisering af praktikvejledning 
Hvordan er praktikvejledningen organiseret og tilrettelagt? 
Hvordan inddrages den studerendes portfolio? 
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C. Uddannelsesplan for specialiseringen: Skole- og fritidspædagogik – 3. praktikperiode 
Kompetenceområde: Samarbejde og udvikling – 3. praktikperiode. 
Området retter sig mod tværprofessionelt samarbejde og det lovgivningsmæssige og organisatoriske grundlag for pædagogens ansvar og opgaver. 

Kompetencemål: Den studerende kan arbejde tværprofessionelt med udvikling af skole- og fritidspædagogik, så børn og unges trivsel, udvikling og læring 
fremmes. 

Vidensmål.  
Den studerende har viden 

Færdighedsmål:  
Den studerende kan …….. 

Hvordan afspejles dette i  den 
pædagogiske praksis? 
Hvordan kan den studerende tilegne 
sig dette mål? 
 

Anbefalet litteratur: 

      

institutionelle og 
organisatoriske rammer for det 
skole- og fritidspædagogiske 
arbejde, 

agere professionelt inden for de givne 
institutionelle og organisatoriske 
rammer for området, 

  
 

tværprofessionelt samarbejde 
med lærere og andre 
faggrupper, herunder 
teamsamarbejde og 
kollaborative fællesskaber, 

analysere, vurdere og agere på faglige 
udfordringer i samarbejdet med 
lærere og andre faggrupper, 

  

praktikstedets organisation i 
forhold til tværprofessionelt 
samarbejde, 

indgå i samt analysere og vurdere 
praktikstedets tværprofessionelle 
samarbejdspraksis, 

  

forandringsprocesser og 
innovation, 

deltage i udviklingen af den 
pædagogiske praksis gennem 
innovative og eksperimenterende 
tiltag, 
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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  

 
 

 

førstehjælp. udføre grundlæggende førstehjælp   

 

Praktikvejledning i 3. praktik 
 

Organisering af praktikvejledning 
Hvordan er praktikvejledningen organiseret og tilrettelagt? 
Hvordan inddrages den studerendes portfolio? 
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C. Uddannelsesplan for specialiseringen: Social- og specialpædagogik – 2. praktikperiode 

Kompetenceområde: Relation og kommunikation - 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 

Kompetenceområdet 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 afspejles dette i den pædagogiske 
praksis? 
Hvordan kan den studerende tilegne sig 
dette mål? 
 

Anbefalet litteratur: 
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kommunikationsformer og 
relationsdannelse, herunder om 
den professionelle samtale 

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

På værestedet er de pædagogiske  
kommunikationsformer målrettede og 
med øje for dilemmaer mellem det  
professionelle, det personlige og det  
private. I samarbejdet/kommunikationen 
med brugeren, har det pædagogiske  
personale som professionelle, et særligt 
ansvar for, at etablere –  
og vedligeholde relationen. 
 
Den studerende lære brugerne at kende 
og arbejder med anerkendende 
relationsdannelse.  
Via vejledning, relevant teori og aktiv  
deltagelse i praksis, øver den studerende  
sig i at kommunikere - og indgå i et 
professionelt samarbejde med brugerne. 

Landsforeningen for Væresteder: 
De små skridts metode.                             
Lånes på værestedet. 
 
Relevant relations – og motivationsteori 
aftales. 
 
Axel Honneth med flere:   
De 3 P´er. 
 
 
 
Artikler om begrebet ” anerkendelse” 
udleveres. 
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professionsetik og pædagogiske 
værdier, 

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

Værestedets etik, værdier og 
menneskesyn er grundlæggende for 
udførelsen af den pædagogiske praksis. 
Respekt for den enkeltes brugers 
personlighed og ressourcer er 
omdrejningspunktet, og med høj grad af 
fleksibilitet. 
 
Den studerende øver sig i, at reflekterer 
over eget menneskesyn, værdier og 
holdninger. At undre sig og spørge ind til, 
og til at forholde sig kritisk til egen og 
kollegers praksis. At begrunde egen 
pædagogisk praksis og i at argumentere 
fagligt. I at søge ny viden og indgå i de 
pædagogiske debatter. 

Frederiksberg Kommune: 
Kvalitetsstandard for social behandling for 
stofmisbrug. 
 
Frederiksberg Kommune: 
Udsatteplan. 
 
FKRC:  
Virksomhedsplan. 
 
Relevant teori og artikler. 

konflikt- og voldsforebyggelse, 
konfliktnedtrapning og 
udadreagerende adfærd, 

vurdere konflikter, forebygge og 
håndtere konflikter samt 
evaluere indgreb i konflikt- og 
voldsepisoder, 

På værestedet er der et godt arbejdsmiljø, med 
med særligt fokus på  
konfliktnedtrappende kommunikation. 
 
Den studerende vil få grundig introduktion til  
til FKRC´s forebyggende politikker og  
metoder til håndtering af konflikter. 

FKRC´s handleplan for forebyggelse og 
håndtering af voldsomme begivenheder. 
Udleveres. 
 
Low Arousal. Teori aftales.  
 

bevægelsesmæssige, musiske, 
æstetiske og kreative processers 
betydning i den socialpædago- 
giske praksis  

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

Der tilbydes forskellige interne og 
eksterne aktivitetstilbud. 
 
Den studerende vil med vejledning og 
støtte over tid, selvstændigt tilrettelægge, 
gennemføre og evaluere pædagogiske 
forløb/aktiviteter. 

Per Revstedt med flere: Motivationsteori. 
 
Frederiksberg Kommune: Sundhedspolitik. 
 
Smittemodel mf. 
Værestedets handleplaner for aktiviteter. 
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hjælpemidler og 
professionsteknologier i et lærings- 
og udviklingsperspektiv. 

vurdere og anvende 
hjælpemidler og 
professionsteknologier i 
samarbejde med mennesker med 
særlige behov med henblik på at 
understøtte udvikling og læring. 

Værestedet medvirker som brobygger til 
det digitale fællesskab og søger i et 
samarbejde med den enkelte bruger, at 
imødekomme de mange digitale 
udfordringer.  
 
Den studerende vil med vejledning og 
støtte introduceres til at indgå i 
samarbejdet. 

Landsforeningen for Væresteder: 
Fremtidens fællesskaber.  
Bogen lånes på værestedet. 

 

Praktikvejledning i 2. praktikperiode 
 

Organisering af praktikvejledning 
Hvordan er praktikvejledningen organiseret og tilrettelagt? 
Hvordan inddrages den studerendes portfolio? 
 

Vejledning 1,5 time pr. uge. Vejledningen er skemalagt 
Daglig sparring og kollegial feedback. 
Arbejdet med portfolio aftales i et samarbejde med vejleder. 
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C. Uddannelsesplan for specialiseringen: Social- og specialpædagogik - 3.praktikperiode 
 

Kompetenceområde: Samarbejde og udvikling – 3. praktikperiode. 

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:  
Den studerende har viden om ……. 

Færdighedsmål:  
Den studerende kan …….. 

Hvordan afspejles dette i den 
pædagogiske praksis? 
Hvordan kan den studerende tilegne sig 
dette mål? 
 

Anbefalet litteratur: 
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institutionelle, organisatoriske og 
ledelsesmæssige rammer for 
social- og specialpædagogiske 
indsatser, 

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

Personalet på værestedet agerer inden 
for en given ramme. Den pædagogiske 
praksis er målrettet og professionel.  
 
Den studerende deltager aktivt i 
introdage, temadage og årsmøder på 
værestedet og på øvrige afdelinger i 
FKRC, og tilegner sig viden omkring 
organisationens ledelsesmæssige 
rammer, mål, kerneydelser og 
lovgrundlag. 
Igennem sin praktikperiode opnår den 
studerende forståelse for - og viden om 
det tværfaglige samarbejdes betydning 
for den helhedsorienterende indsats. 
-Ser organisationen i et større perspektiv 
og fra en samfundsmæssig vinkel. 

Frederiksberg Kommune: 
Kvalitetsstandard for social behandling for 
stofmisbrug. 
 
FKRC: 
Virksomhedsplan. 
 
Frederiksberg Kommune: 
Udsatteplan.  
 
De Nationale Retningslinjer.          
Materiale udleveres. 
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forskellige social- og 
specialpædagogiske tilgange og 
metoder, 

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

Den studerende lærer brugerne at 
kende, og arbejder med anerkendende 
relationsdannelse. Igennem vejledning 
og samarbejde med brugerne, opnås 
viden om de forskellige rusmidler og  
rusmidlernes betydning for den enkeltes 
handle - og udviklingsmuligheder. Fysisk, 
psykisk og socialt. 
 
Refleksion og dialog omkring 
værestedets mål, metoder, etik, rutiner, 
kultur og traditioner. 
 
Den teoretiske referenceramme består 
af forskellige teorier og metoder. 
På værestedet anvendes der 
anerkendende metoder knyttet til; De 
små skridts metode, Narrativ teori og 
Motivations teori.  
 
Den studerende læser relevante 
teoriafsnit, og drøfter det læste med 
vejleder.  
Udarbejder skriftlige dagligdags 
praksiseksempler og øver sig i at 
omsætte teori i praksis. 
Der igennem opøver den studerende sin 
viden om egne handlemåder 
/handlemuligheder, og kan redegøre for 
egne metodiske valg. 
 

Landsforeningen for væresteder:   
De små skridts metode. 
Lånes på værestedet. 
 
Anette Holmgren: 
Narrativ terapi i praksis. 
 
Empowerment. Diverse artikler udleveres. 
 
Per Revstedt mf.: Motivations teori. 
 
Low Arousal. Teori aftales.  
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tilgrænsende fagligheder og 
rammerne for tværprofessionelt 
samarbejde, 

indgå i tværprofessionelt 
samarbejde om løsningen af 
konkrete opgaver og/eller 
problemstillinger, 

Værestedet deltager i opfyldelse af 
Frederiksberg Kommunes pejlemærker 
i Udsattepolitik/udsatteplan. 
 
For at sikre helhedsperspektivet i 
indsatsen for den enkelte bruger, 
arbejder alle afdelinger og tilbud i et 
tværprofessionelt samarbejde, hen mod 
opfyldelse af pejlemærkerne i det 
omfang, det er relevant og muligt. 
I den pædagogiske dagligdag vil den 
studerende, som kommende pædagog, 
indgår i den fælles opgaveløsning.  
 
Videre får den studerende mulighed for 
at deltage i behandlingsmøder på øvrige 
afdelinger i FKRC. 
Evt. deltage i besøg på benyttede 
døgntilbud. 
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opgave- og ansvarsfordeling 
mellem målgrupperne, 
professionelle, frivillige og 
pårørende, 

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

På værestedet hjælper og støtter 
personalet den enkelte bruger og 
medvirker til at skabe kontakt til 
relevante samarbejdspartner. 
 
Den studerende indgår i den daglige 
pædagogiske praksis og sparring på lige 
fod med de øvrige kolleger, med fokus 
på egne kompetencer og 
udviklingsmuligheder.   
Via vejledning og faglige drøftelser,  
ser den studerende på - og forholder sig 
til begrebet ”at være professionel” og til 
sin egen professionsidentitet. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Axel Honneth med flere:  De 3 P ér. 
Relevant teori og artikler udleveres. 

forandringsprocesser og 
innovation, 

deltage i udviklingen af den 
pædagogiske praksis gennem 
innovative og eksperimenterende 
tiltag, 

Den studerende tager selvstændige 
initiativer til pædagogiske forløb og 
aktiviteter. 
Undrer sig, stiller spørgsmål og forholder 
sig kritisk og fremkommer med ideer og 
forslag til udvikling og fornyelse af 
praksis. 
I et samarbejde med øvrige kolleger, 
forestår/deltager den studerende i nye 
pædagogiske tiltag. 
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didaktiske og pædagogiske 
metoder til udvikling af 
pædagogisk praksis, herunder 
dokumentation og evaluering, og 

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

Med vejledning kan den studerende 
over tid, arbejde selvstændigt og udføre 
en kommende pædagogs arbejde, med 
refleksion, planlægning, gennemførelse 
og dokumentation af pædagogiske 
processer og forløb.  
Den studerende reflekterer over egen 
praksis og inddrager disse i sin portfolio. 
Som refleksionsredskab kan den 
studerende eksempelvis benytte, 
Smittemodel, Kvadomodel og 
værestedet handleplaner. 

Smittemodel mf. 

Handleplan for aktiviteter på værestedet. 

 

 

 

førstehjælp. udføre grundlæggende 
førstehjælp 

Personalet kan udføre grundlæggende 
førstehjælp. Den studerende deltager      
i eventuelle nye kurser. 
Den studerende introduceres til 
procedure for psykisk førstehjælp. 

 

 

Praktikvejledning i 3. praktikperiode 
 

Organisering af praktikvejledning 
Hvordan er praktikvejledningen organiseret og tilrettelagt? 
Hvordan inddrages den studerendes portfolio? 

Vejledning 1,5 time pr. uge. Vejledningen er skemalagt. 
Daglig sparring og kollegial feedback. 
Arbejdet med portfolio aftales i et samarbejde med vejleder. 
 

 

 


