
Den nye specialiserede pædagoguddannelse er en 
kæmpe sejr for den socialpædagogiske faglighed og  
en fremadrettet sikring af professionen. Samtidig stiller 
det krav om flere praktikpladser indenfor det social- og 
specialpædagogiske område. Uden et dækkende 
praktikudbud, mister de studerende et uvurderligt 
indhold i deres uddannelsesforløb. Med andre ord: 

Der er brug for dig og din arbejdsplads!

Tør du blive 
 praktiksted?



“Det er nemt at stirre sig blind på sin 
egen praksis, men de studerende får 
stort set altid sat et nyt lys på det, vi gør.” 
Praktikvejleder, Lisbeth Thorsen i Socialpædagogen, januar 2014. 

Udfordringen

Arbejdet for en styrket socialpædagogisk faglighed stop-
per ikke med en ny uddannelse. For at få fuldt udbytte 
af teorien, er det ikke nok, at de studerende sidder på 
skolebænken. Prognoser for 2015 viser, at der i værste 
fald kommer til at mangle op mod 100 specialpraktikplad-
ser – og det er bare i Region Midtjylland. Udfordringen er, 
at der generelt er for få praktiksteder, men også at de ikke 
fordeler sig jævnt på alle områderne. Især er anbringelses-
området, udsatte-området samt socialpsykiatrien dårligt 
repræsenteret blandt de nuværende praktiksteder– og det 
er et problem for vores faglige miljøer. 

Baggrund 

En ny specialiseret pædagoguddannelse står for døren. 
Til august 2014 starter den første årgang på det pæda-
gogiske grundforløb, der efter et år, efterfølges af 2 ½ års 
specialisering. 

Den studerende specialiserer sig i enten Social- og special-
pædagogik, Skole- og fritidspædagogik eller Dagtilbudspæ-
dagogik. Uddannelsesstrukturen er dermed en anerken-
delse af det socialpædagogiske arbejde og opkvalificering 
af de studerendes vidensgrundlag. De kommende stude-
rende vil derfor være langt bedre klædt på til de opga-
ver, der venter i praktikken. Spørgsmålet er så, om din 
arbejdsplads tør åbne dørene og være med til at uddanne 
kommende dygtige kolleger? 



Hvad får min arbejdsplads ud af det?

Praktik styrker den faglige skarphed og den pædagogiske 
selverkendelse gennem læring og refleksion. Og det gæl-
der ikke kun for praktikstuderende men også for praktik-
stedet. 

“De studerendes spørgsmål bringer 
 vores egne argumenter i spil, og jeg 
 bliver skarpere på at forklare dem.” 
Praktikvejleder Lisbeth Thorsen i Socialpædagogen, januar 2014. 

Find de bedste medarbejdere før andre gør det!
Vores erfaring viser, at et godt omdømme blandt de stu-
derende, spreder sig som ringe i det socialpædagogiske 
vand. Dels er et godt omdømme et trækplaster for de 
mest ihærdige studerende, og dels styrker og kvalificerer 
det arbejdspladsens rekrutteringsgrundlag. 



Hvad kræver det?

 � Løn under praktik
Der er i alt fire praktikker lagt ind i den nye uddannelse. 
Den første praktik som ligger på grundforløbet er ulønnet. 
Anden og tredje praktik er lønnede, mens den sidste korte 
praktik i forbindelse med bachelorprojektet, er ulønnet. 
Hvis din arbejdsplads er kommunalt eller regionalt ejet, vil 
lønnen ca. ligge på 10.500 kr. pr. måned. Nogen steder 
finansieres lønnen delvist af kommunen andre steder via 
puljer. Mest udbredt er det dog, at praktiklønnen finansie-
res via tilbuddets samlede lønsum. 

Særligt for det private område
I Landsoverenskomsten for de private opholdssteder 
2012-2014, kan du læse om løn og ansættelsesforhold 
for praktikstuderene. 

 � Tid og uddannelse 
Vi anbefaler, at den socialpædagog som står for praktik-
forløbet, har gennemført praktikvejledermodulet på en 
professionshøjskole. 

Modulet løber over seks uger og udbydes på de seks 
 professionshøjskoler, der har pædagoguddannelsen. 
Praktikvejledermodulet koster omkring 9.000-10.000 
kroner pr. deltager.
Se mere om modulet på uddannelsesguiden (eller din 
lokale professionshøjskoles hjemmeside).
Enkelte uddannelsessteder udbyder også vejledermodulet 
som e-learning. 

Er uddannelse et krav? 
– Nej, ikke ifølge bekendtgørelsen, hverken for den nye eller 
den gamle pædagoguddannelse. Men en forudsætning for 
en god praktik er, at praktikvejlederen er klædt på til at 
sikre praktikforløbets læringsudbytte både for den stude-
rende og praktikstedet



 � Lyst og dedikation
Praktikstuderende kræver tid og lyst. Både den tid der evt. 
afsættes til vejledermodulet, men også den tid det kræver, 
når de studerende er på praktikstedet.
– Og det skal man som arbejdsplads have lyst og overskud 
til. Forberedelse er et nøgleord, og derfor har ministeriet 
vedtaget følgende ansvarsområder for praktikstedet:

 � Du er som praktiksted forpligtet til at give vejledning 
i overensstemmelse med læringsmålene for praktik-
opholdet. 

 � Under praktikforløbet er der møde mellem praktik-
vejleder, den praktikstuderende og underviser fra 
uddannelsesstedet. 

 � Der skal udfærdiges en praktikpladsbeskrivelse, hvor 
arbejdspladsens profil, målgruppe og pædagogiske 
metoder beskrives kort. 

 � Der skal laves en uddannelsesplan, der redegør for 
praktikstedets kompetencemål under de forskellige 
praktikker. 

 � Praktikvejlederen er med til at bedømme den stude-
rende ved praktikprøverne.

Når du vil modtage praktikstuderende 

Det er de Kommunale Kontaktråd (KKR) der i samarbejde 
med de enkelte kommuner, står for organiseringen og 
indstillingen af praktiksteder. For at melde sig som prak-
tiksted, er den direkte vej derfor at rette henvendelse til 
arbejdspladsens hjemkommune/region. Alternativt kan du 
kontakte den koordinerende ankerkommune i din KKR-
region. 

Region Ankerkommune
Nordjylland Hjørring
Midtjylland Ringkøbing-Skjern
Syddanmark Odense
Hovedstaden Gribskov
Sjælland Odsherred



Find mere information

 � sl.dk/uddannelse 

 � Læs om vejledermodulet i uddannelsesguiden:  
http://www.ug.dk 
Søg under praktikvejlederkurser

 � Læs mere om uddannelsen og praktikken på den lokale 
professionshøjskoles hjemmeside. 

 � UC Nordjylland  vejlederkursus

 � UC Lillebælt  vejlederkursus

 � UC Syddanmark  vejlederkursus

 � UC Sjælland  vejlederkursus

 � UCC   vejlederkursus

 � VIA UC  vejlederkursus

 � Praktik i pædagoguddannelsen – uddannelse, opgaver 
og ansvar, Uddannelsesministeriet 2009.

 � Satser for praktik og tillæg hos Pædagogstuderendes 
sammenslutning (PLS). 

Socialpædagogernes  praktikpladsprojekt
Socialpædagogerne har i mange år arbejdet for en bedre 
og mere specialiseret pædagoguddannelse. Derfor følger 
vi nu op med en indsats, der skal skaffe flere praktik-
pladser. Praktikpladshvervningen i 2014 er målrettet 
ledere, TR’ere, politikere og uddannelsesfolk. 

http://sl.dk/404.aspx
http://www.ug.dk
http://www.ucn.dk/Forside/Uddannelser/Velkommen_til_nye_studerende/Din_uddannelse/P%C3%A6dagog-_Aalborg.aspx
http://www.ucn.dk/Forside/Kurser-_og_videreuddannelser/Paedagogik/Diplomuddannelse_i_Uddannelses--erhvervs-_og_karrierevejledning.aspx
http://ucl.dk/praktik/
http://ucl.dk/videreuddannelse-og-praksisudvikling/diplomuddannelser/paedagogiske-diplomuddannelser/praktikvejlederuddannelse-til-paedagoguddannelsen/
http://m.ucsyd.dk/uddannelser/uddannelse/artikel/paedagog/
https://evu.ucsyd.dk/?fag=92
http://ucsj.dk/uddannelser/paedagog/
http://ucsj.dk/videreuddannelse/paedagogik-og-laering/den-paedagogiske-diplomuddannelse/faelles-valgfrie-moduler/praktikvejleder-til-paedagoguddannelsen/
https://ucc.dk/paedagoguddannelsen/om-uddannelsen/praktik/info-til-praktiksteder
https://ucc.dk/videreuddannelse/find?search_api_views_fulltext=Praktikvejleder&sort_by=field_course_date_value&=S%C3%B8g
http://www.viauc.dk/paedagog/uddannelsen/Sider/ny-paedagoguddannelse-paa-vej.aspx
http://www.viauc.dk/videreuddannelse/soeg/sider/uddannelse.html?fagligindgang=Paedagogik&uddannelsestype=Uddannelse&id=36&title=Praktikvejlederuddannelsen
http://www.uvm.dk/Service/Publikationer/Publikationer/Videregaaende-uddannelser/2009/Praktik-i-paedagoguddannelsen
http://www.uvm.dk/Service/Publikationer/Publikationer/Videregaaende-uddannelser/2009/Praktik-i-paedagoguddannelsen
http://www.pls.dk/medlem-af-pls/radgivning-praktik/praktiklon-tillaeg
http://www.pls.dk/medlem-af-pls/radgivning-praktik/praktiklon-tillaeg

