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2014 bekendtgørelsen til 
pædagoguddannelsen 

• Ønsket var større handleparathed ved uddannelsens afslutning

• Ønsket var mere indgående kendskab til et bestemt område

• Praksis skulle have større indflydelse på uddannelsen

• Studerende skulle være mere specialiserede

September 2019
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Det nye i forhold til tidligere bekendtgørelse

▪ Enhedsuddannelse med øget specialisering

• Fællesdel (70 ECTS – 1 år og 2 mdr)

• Specialiseringsdel (140 ECTS) med 3 specialiseringer

• Nye specialiseringer

• Dagtilbudspædagogik ( 0 – 5 år)

• Skole- og fritidspædagogik ( 6 – 18 år)

• Social- og specialpædagogik

• Bachelorprojektet skal skrives i tilknytning til specialiseringsområdet
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Uddannelsens indhold 
Uddannelsen består af en fællesdel (grundfagligheden) og en specialiseringsdel. 

Den indeholder i alt ni kompetenceforløb. 

Grundfagligheden omhandler følgende kompetenceforløb: 

1. Pædagogiske miljøer og aktiviteter 

2. Pædagogens praksis (1. praktikperiode) 

3. Profession og samfund 

Specialiseringsdelen har tre specialiseringsretninger: 

• Dagtilbudspædagogik, 

• Skole- og fritidspædagogik samt 

• Social- og specialpædagogik - og omhandler følgende kompetenceforløb: 
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Specialiseringerne:
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Dagtilbudspædagogik Skole- og fritidspædagogik Social- og specialpædagogik

1. Barndom, kultur og læring. 

2. Relation og kommunikation. (2. 

praktik). 

1. Barndom, ungdom, didaktik og 

dannelse. 

2. Udviklings- og læringsrum. (2. 

praktik) 

1. Mennesker i udsatte positioner. 

2. Relation og kommunikation (2. 

praktik) 

3. Valgfrie kompetenceområder 

Fælles for de tre specialiseringsretninger 

4.Samarbejde og udvikling (3. 

praktik). 

5.Profession og organisation samt 

tværprofessionelt samarbejde 

6. BA-projekt, herunder 4. 

praktikperiode 

4.Samarbejde og udvikling. (3. 

praktik). 

5. Identitet og fællesskab samt 

tværprofessionelt samarbejde. 

6. BA-projekt, herunder 4. prak-

tikperiode

4.Samarbejde og udvikling (3. 

praktik) 

5. Identitet og fællesskab samt 

tværprofessionelt samarbejde 

6. BA-projekt, herunder 4. 

praktikperiode 
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Praktikkens tilrettelæggelse
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1. Praktik 2. Praktik 3. Praktik 4. Praktik

2. semester

01.02./medio 

august eller medio 

oktober/ start april

Start  i 3. semester

01.12./01.06.

Start  i 5. semester

01.12./01.06.

7. semester

Knyttet til fællesdelen Knyttet til 

specialiseringen

Knyttet til 

specialiseringen

Knyttet til specialisering 

+ bachelorprojekt

32 dage + 3 studiedage

1 arbejdsdag = 6 timer
6 måneder inkl. 10 

studiedage

32½ time om ugen 

6 måneder inkl. 10 

studiedage

32½ time om ugen 

16 arbejdsdage à  6 

timer

Ulønnet – SU-finansieret Lønnet (30 timer pr uge) Lønnet (30 timer pr uge) Ulønnet – SU-finansieret

Prøve Prøve Prøve Del af bachelor-projektet
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Opgavefordelingen - praktikstedet
• Udarbejde praktikbeskrivelse og uddannelsesplan 

• Modtage den studerende på forbesøg

• Vejlede den studerende i overensstemmelse med kompetencemålet for 

perioden

• Senest når 2/3 af praktikperioden er forløbet udtale sig om, hvordan den 

studerende kan opfylde kompetencemålene for praktikperioden efter et møde 

med professionshøjskolen og den studerende (bek §9)

• Deltage i prøven, hvor det bedømmes, i hvilken grad den studerende har 

opfyldt kompetencemålet for praktikperioden (bek § 18)
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Opgavefordelingen - professionshøjskolen
• Forberede de studerende på uddannelsen i praktikken, herunder på 

studiemetoder, og på periodens kompetencemål forud for hver praktikperiode

• Undervise og vejlede de studerende på studiedagene

• Inddrage de studerendes erfaringer i undervisningen og praktikstedets udtalelse i 

den løbende vejledning (bek § 10)

• Deltage i prøven, hvor det bedømmes, i hvilken grad den studerende har opfyldt 

kompetencemålet for praktikperioden (bek § 18)
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Opgavefordelingen – den studerende

• Aftale Forbesøg, indenfor et fastsat tidsfrist

• Udarbejde konkret plan for praktikperioden med afsæt i praktikstedets 

praktikbeskrivelse og uddannelsesplan I samarbejde med vejleder 

• Arbejde systematisk med dokumentation af eget arbejde og refleksioner 

gennem hele perioden i Portefolio

• Deltage i studiedage 

• Forberede prøve
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4. Praktik
• Som en del af de studerendes bachelorprojekt, skal de i praktik i 16 dage i gennemsnit 6 

timer. 

• Ikke en praktik i traditionel forstand:

• De studerende skal undersøge en problemstilling i pædagogisk praksis og 

bearbejde empiri i deres bachelorprojekt. 

• Ingen praktikprøve, men indgår i bachelorprøven

• De studerende kan i denne praktik selv træffe aftale med et muligt praktiksted

• Praktikstedet har ikke ansvar for vejledning i 4.praktik. Den studerende skal have en 

kontaktperson, som de træffer praktiske aftaler med. 

• Der udarbejdes en samarbejdsaftale, som angiver hvilke dage og i hvilket tidsrum den/de 

studerende kommer og hvornår og på hvilken måde de formidler deres resultater til 

institutionen. 
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Nogle udfordringer:
De lønnede praktikker 

• den studerende imellem arbejdsforpligtelse og uddannelsesopgave

• Praktikstedernes ‘rum’ for at have studerende

• Opstart 1/6 og 1/12 

Studerende-demografien

• Generelt yngre studerende

• Mindre kendskab til arbejdsmarkedet

Akademiseringen af praktikken

• Fra godkendelse af praktikforløb til bestå læringsforløb

• Overload på især 1. praktik

Digitalisering og centralisering

• Praktikportalen – skal have opmærksomhed

• En region – fælles praktikfordeling – ét stort samarbejdsfællesskab
September 2019
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Informationer om praktikken
På KPs hjemmeside kan I finde: 

• Praktikhåndbog, som løbende opdateres

• Skabelon til jeres uddannelsesplan

• Skabelon til de studerendes plan for praktikken

• Andre informationer om uddannelsen

https://ucc.dk/paedagoguddannelsen/om-uddannelsen/praktik/info-til-

praktiksteder/materiale

På praktikportalen, under Praktikrelevante dokumenter:

• Link til Praktikhåndbogen samt andet relevant materiale

September 2019
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Praktikportalen – kommunikationsplatform

Sådan kommer du på praktikportalen:

• Skriv: ucpraktikportal.dk i søgefeltet på en browser – chrome eller firefox, bedst

• Vælg KP

• Vælg: Ansat på praktikstedet

• Log på: Brug jeres e-mail og password. Når I modtager en mail fra 

Praktikportalen, skal I skifte password inden I kan logge ind første gang. I skal 

ikke oprette institutionen, det er gjort, men oprette jer selv, og gerne flere 

vejledere.

https://portal.ucc.dk/sites/studieinfo/Praktik/Sider/Praktikportalen.aspx
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Skriv ucpraktikportal i browser
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Ind på praktikportalen
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Informationer via praktikportalen

De(n) mailadresse(r) der figurerer i vores system modtager en mail når der er 

nyheder i praktikportalen. I kan selv tilknytte flere adresser og skjule ikke-relevante 

adresser

Informationer der kan ses i praktikportalen: 

• når vi har fordelt de studerende kan navn på den studerende der skal i praktik 

ses

• datoer for studiedagene 

• Navn på tilknyttet underviser og den studerendes kontaktinformationer 

• indhold på- og opgaver til studiedagene lægges op i forbindelse med 

praktikstart
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Fejlkilder

• Ingen adgang til praktikportalen: leder skal oprette alle praktikvejledere, og 

koble dem til en konkret studerende  eller give administratorrettigheder, så alle 

kan se og modtage informationer.

• Vigtigt aktivt at vælge det rigtige semester: forår 2018 for studerende der 

startede 1.juni, efterår 2018 for studerende der skal starte til december

• Jeres tlf. nr. og mailadresse kan I selv rette

• Hvis institutionen bliver lagt sammen med en anden / overgår til 

områdeinstitution el. lign. skriv til praktikpaed@kp.dk
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