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Lindebjergskolen som praktikskole
Henvendelse vedr. praktik kan ske til skoleleder Ralf Pultz eller
viceskoleleder Lene Bech Christensen

Lindebjergskolen
Lindebjergskolen ligger i Gundsølille ca. 10 km. fra Roskilde. Lindebjergskolen er en 2-sporet
skole fra 0. – 9. klasse med 340 elever, 37 lærere, 2 børnhaveklasseledere, 15 pædagoger og
teknisk-administrativt personale.
Skolen er beliggende i grønne omgivelser med store og gode udeområder, hvor der ud over synlige
tiltag på skolens behandling af regnvand på egen grund også er rige muligheder for fysisk
udfoldelse.
Eleverne fra 1. til 3. klasse har i-Pads til rådighed, og eleverne fra 4. – 9. klasse har personlige
computere til rådighed. Der er elektroniske tavler i alle klasser.
Skolen er afdelingsopdelt. 0. – 3. klasse i indskolingen. 4. – 6. klasse i mellemtrinnet. 7. -9. klasse i
udskolingen. Vi bestræber os på at man har så få timer uden for eget team som muligt.
Lærere og pædagoger arbejder i afdelingsopdelte team med et tæt og forpligtende samarbejde om
og ansvar for planlægning, gennemførelse og evaluering af såvel sociale som faglige sider af
undervisningen.
M.U. xxxxx
Lindebjergskolen har fokus på:
Høj faglighed, hvilket i hverdagen betyder
 At det i alle fag tilstræbes, at den enkelte elev udnytter sine kompetencer optimalt
 At undervisningsdifferentiering er et bærende princip i skolens pædagogiske hverdag
 At gennemsnittet ved afgangsprøverne skal være over gennemsnittet for resultaterne for
Roskilde Kommunes folkeskoler
Omsorg og trivsel, hvilket i hverdagen betyder
 At der tages hånd om den enkelte elev i en overskuelig hverdag, på skolen i
undervisningstiden og SFO tiden
 At der arbejdes med elevernes sociale kompetencer gennem hele skoleforløbet
 At der gennemføres fælles aktiviteter, såsom teaterforestillinger, featureuger
morgensamlinger mv. i afdelingerne hver for sig eller på tværs af disse med henblik på at
fremme fællesskab og tryghed.
 At der etableres venskabsklasser
Inddragelse af skolens nærmiljø, hvilket i hverdagen betyder
 At forældreressourcerne udnyttes ved oprettelse af forældrebank
 At skolens omgivelser inddrages aktivt i undervisningen
 At omgivelserne anvendes m.h.p. at erkende bæredygtigheden som forudsætning for al
virksomhed.
Lindebjergskolen er en klimaskole. Det vil sige, at vi vil uddanne vores elever til at blive de bedste
til at tackle de udfordringer vi står overfor når klimaet ændrer sig, og i forhold til energi, håndtering
af regnvand, transport, mad, samt være bevidste eget resurseforbrugs indvirkning på miljøet. Vores
fokus på miljøet skal understøtte vores høje faglige forventninger.

Klimaskolens vision er, at:
 Skolen skal håndtere regnvand på egen grund
 Skolen skal være selvforsynende med el og varme
 Skolen skal visualisere forbruget af el, vand og varme på et display på internettet, der
opdateres hvert 12. minut.
 Skolen skal skabe sammenhæng mellem læring om sund og klimarigtig mad
 Skolen skal, hvis muligt, indtænke bæredygtig transport, fx skolebus drevet af
brændselsceller, el eller biogas produceret af lokal biomasse.
Skolens forventninger til de studerende:
Engagement
-

-

At den studerende har gjort sig tanker om lærerprofessionen
At den studerende kender kompetencemål for det konkrete praktikniveau, og arbejder hermed
At den studerende har overvejet hvilke ønsker og udfordringer, der skal indfries i praktikperioden
At den studerende forholder sig interesseret, spørgende og undrende til det pædagogiske arbejde
At den studerende overholder aftaler
At den studerende overholder regler om syge- og raskmelding
At den studerende overholder tavshedspligten
At den studerende har gjort sig bekendt med skolens hjemmeside
At den studerende er med til at indhente straffe- og børneattest ved det første møde på skolen
At den studerende er bevidst om sin plads som voksen rollemodel for eleverne.
At den studerende behandler alle elever og ansatte med ligeværd og respekt
At den studerende tager del i det sociale liv i personalerummet
At den studerende prioriterer praktikken frem for private aftaler og evt. studiejob

Forberedelse, gennemførelse og evaluering
-

At den studerende i god tid aftaler møde med praktiklærer inden praktikstart
At den studerende har overvejet praktikkens indhold under hensyntagen til klassens årsplan og
Fælles Mål
At den studerende er forberedt til møder og undervisning
At den studerende forbereder sig til vejledning og eksempelvis foreslår dagsordenspunkter
At den studerende ved gruppepraktik er indstillet på, at undervisningen fordeles ligeligt
At den studerende er indstillet på at give feedback og evaluere på medstuderendes arbejde
At den studerende åbent og konstruktivt fortæller, hvis episoder eller dele af praktikken ikke går som
forventet og skolen måske kan være medvirkende til at forbedre praktikkens forløb
At den studerende udarbejder en skriftligplan for undervisningsforløbet. Ugeplan for næste uges
undervisning afleveres til praktiklæreren seneste fredag før følgende uges undervisning.

Deltagelse i skolens hverdag
At den studerende ud over undervisning deltager i lærerens andre arbejdsområder som:
- Møder (forældremøder, personalemøder, temamøder)
- Skole/hjem-samarbejde
- Tilsynsopgaver
- Konfliktløsning
- Opgaver hvor den studerende anvender sine IT-kompetencer
- Minimum 30 timer om ugen på skolen - det er et fuldtidsarbejde.
- Tager del i det sociale liv i personalerummet
-

Praktik og vejledning
Under praktikken vil det være muligt at låne en computer på Lindebjergskolen.
Der aftales ugentlige møder med praktiklæreren, hvor der følges op med hensyn til de tre områder under
afsnittet: ”Skolens forventninger til de studerende”
- Engagement
- Forberedelse, gennemførelse og evaluering, samt
- Deltagelse i skolens hverdag.

Praktikkens kompetenceområder
Kompetenceområde 1: Didaktik
Kompetenceområde 2: Klasseledelse
Kompetenceområde 3: Relationsarbejde

Praktikniveau 1:
Kompetenceområde 1:
Didaktik omhandler målsætning, planlægning, gennemførelse, evaluering og udvikling af undervisning.
Kompetencemål:
Den studerende kan i samarbejde med kolleger begrundet målsætte, planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning.
Vidensmål:
Den studerende har viden om

Færdighedsmål:
Den studerende kan

folkeskolens formål og læreplaner,
principper for undervisningsplanlægning,
undervisningsmetoder og organisering af
elevaktiviteter under hensyntagen til
elevernes forudsætninger,

målsætte, planlægge, gennemføre og
evaluere undervisningssekvenser i
samarbejde med medstuderende og
kollegaer

evalueringsformer og tegn på elevers
målopnåelse på praktikskolen,

redegøre for tegn på elevernes udbytte af
undervisningen i forhold til formulerede
mål,

observations-, dataindsamlings- og
dokumentationsmetoder,

analysere undervisningssekvenser med
henblik på udvikling af undervisningen,

Hvordan sikrer skolen, at den
studerende kan opfylde kompetencemålene?
Den studerende får kendskab til
klassens årsplaner og
undervisningsplaner, som indgår i
vejledningen.
Praktiklæreren vejleder den
studerende i at forberede
undervisning samt udarbejde og
justere skriftlige undervisningsplaner.
Den studerende skal have kendskab
til praktiklærerens/skolens forskellige
evalueringsformer og udvikle
færdighed i at vurdere elevens
læringsudbytte i forhold til mål.
Den studerende får mulighed for at
observere og analysere undervisning.
Den studerende får mulighed for at
indsamle data, fx skriftlige opgaver,
som der fokuseres på i vejledningen
med praktiklæreren om god
undervisning.

Kompetenceområde 2:
Klasseledelse omhandler organisering og udvikling af elevernes faglige og sociale læringsmiljø.
Kompetencemål:
Den studerende kan lede undervisning samt etablere og udvikle klare og positive rammer for elevernes læring, og klassens sociale
fællesskab.
Vidensmål:
Færdighedsmål:
Hvordan sikrer skolen, at den
Den studerende har viden om
Den studerende kan
studerende kan opfylde kompetencemålene?
klasseledelse,
lede elevernes deltagelse i undervisningen,
Praktiklæreren drøfter klasseledelse
ud fra egen praksis og vejleder den
studerende i varierede måder at lede
klasse- og læringsarbejdet.
Den studerende får mulighed for at
lede en klasse med fokus på
inddragelse af eleverne.
Kompetenceområde 3:
Relationsarbejde omhandler kontakt og relationer til elever, kolleger, forældre og skolens ressourcepersoner.
Kompetencemål:
Den studerende kan varetage det positive samarbejde med elever, forældre, kolleger og andre ressourcepersoner og reflektere over
relationers betydning i forhold til undervisning samt elevernes læring og trivsel i skolen.
Vidensmål:
Den studerende har viden om

Færdighedsmål:
Den studerende kan

kommunikation, elevtrivsel, motivation,
læring og elevrelationer,

kommunikere lærings- og
trivselsfremmende med elever,

skole-hjemsamarbejde,

kommunikere med forældre om
undervisningen og skolens formål og
opgave,

Praktikniveau 2:

Hvordan sikrer skolen, at den
studerende kan opfylde kompetencemålene?
Praktiklæreren viser og vejleder den
studerende i kommunikation med
elever og forældre, både i og omkring
undervisningen.
Den studerende får mulighed for at
gøre erfaringer med at kommunikere
med forældre om elevernes læring og
trivsel.

Kompetenceområde 1:
Didaktik omhandler målsætning, planlægning, gennemførelse, evaluering og udvikling af undervisning.

Kompetencemål:
Den studerende kan i samarbejde med kolleger begrundet målsætte, planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning.
Vidensmål:
Den studerende har viden om
undervisningsmetoder, principper for
undervisningsdifferentiering, læremidler
og it,

Færdighedsmål:
Den studerende kan
planlægge, gennemføre og evaluere et
differentieret undervisningsforløb med
medstuderende med anvendelse af en
variation af metoder, herunder
anvendelsesorienterede undervisningsformer og bevægelse i undervisningen,

formative og summative
evalueringsmetoder samt test,

evaluere undervisningsforløb og
elevers læringsudbytte,

observations-, dataindsamlings- og
dokumentationsmetoder.

observere egen praksis og den enkelte
elevs læring med henblik på udvikling
af undervisningen,

Hvordan sikrer skolen, at den studerende
kan opfylde kompetencemålene?
Den studerende får kendskab til
praktiklærerens principper for
undervisningsplanlægning.
Den studerende får mulighed for i
praktikgruppen selv at gøre erfaringer med
undervisningsplanlægning ud fra
forskellige principper og metoder.
Praktiklæreren vejleder de studerende i at
forberede undervisning samt udarbejde og
justere skriftlige undervisningsplaner med
henblik på variation og differentiering.
På baggrund af den studerendes viden om
forskellige evalueringsmetoder får den
studerende mulighed for at gøre erfaringer
med evaluering af undervisning og elevers
læring
Den studerende får mulighed for at
observere og udvikle sin egen
undervisning og lærervirksomhed.
Den studerende får mulighed for at
observere, hvordan og hvad elever lærer
med vejledning fra praktiklæreren.

Kompetenceområde 2:
Klasseledelse omhandler organisering og udvikling af elevernes faglige og sociale læringsmiljø.

Kompetencemål:
Den studerende kan lede undervisning samt etablere og udvikle klare og positive rammer for elevernes læring, og klassens sociale
fællesskab.
Vidensmål:
Den studerende har viden om
klasseledelse, læringsmiljø og klassens
sociale relationer og
sociale liv

Færdighedsmål:
Den studerende kan
udvikle tydelige rammer for læring og
for klassens sociale liv i samarbejde
med eleverne

Hvordan sikrer skolen, at den
studerende kan opfylde
kompetencemålene?
Praktiklæreren giver den studerende viden
om sin egen praksis med ledelse og
udvikling af læringsmiljø og sociale
relationer.
Den studerende får mulighed for – med
vejledning af praktiklæreren - at gøre
erfaringer med udvikling af læringsmiljø
og det sociale liv i klassen.
Praktiklæreren drøfter
udviklingsmulighederne med den
studerende og giver feedback på den
studerendes praktikarbejde vedr.
klasseledelse.

Praktikniveau 3:
Kompetenceområde 1:
Didaktik omhandler målsætning, planlægning, gennemførelse, evaluering og udvikling af undervisning.
Kompetencemål:
Den studerende kan i samarbejde med kolleger, ressourcepersoner og forældre begrundet målsætte, planlægge, gennemføre,
evaluere og udvikle undervisning..
Vidensmål:
Den studerende har viden om

Færdighedsmål:
Den studerende kan

organisations-, undervisnings-, og
samarbejdsformer,

planlægge, gennemføre og evaluere
længerevarende undervisningsforløb under
hensyntagen til elev- og årsplaner i
samarbejde med medstuderende og skolens
øvrige ressourcepersoner,

metoder til formativ og summativ
evaluering og

evaluere elevers læringsudbytte og
undervisningens effekt og

observations-, dataindsamlings- og
dokumentationsmetoder.

udvikle egen og andres praksis på et
empirisk grundlag.

Hvordan sikrer skolen, at den
studerende kan opfylde kompetencemålene?
Praktiklæreren drøfter organisations-,
undervisnings-, og samarbejdsformer
med den studerende.
Den studerende får mulighed for
selvstændigt at stå for planlægning og
gennemførelse af undervisning i
samarbejde med relevante parter.
Den studerende får på baggrund af sin
viden om evaluering mulighed for
selvstændigt at evaluere undervisning
og elevers læring.
Praktiklæreren støtter, vejleder og
udfordrer de studerende i udviklingen
af praksis på et fagdidaktisk og
empirisk grundlag.

Kompetenceområde 2:
Klasseledelse omhandler organisering og udvikling af elevernes faglige og sociale læringsmiljø.
Kompetencemål:
Den studerende kan lede undervisning samt etablere og udvikle klare og positive rammer for elevernes læring, og klassens sociale
fællesskab.
Vidensmål:
Færdighedsmål:
Hvordan sikrer skolen, at den
Den studerende har viden om
Den studerende kan
studerende kan opfylde kompetencemålene?
læringsmiljø, inklusion,
lede inklusionsprocesser i samarbejde
Principperne for inklusion drøftes
konflikthåndtering og mobning.
med eleverne.
med praktiklæreren både før og efter
den studerendes erfaringer med
konflikthåndtering.
Kompetenceområde 3:
Relationsarbejde omhandler kontakt og relationer til elever, kolleger, forældre og skolens ressourcepersoner.
Kompetencemål:
Den studerende kan varetage det positive samarbejde med elever, forældre, kolleger og andre ressourcepersoner og reflektere over
relationers betydning i forhold til undervisning samt elevernes læring og trivsel i skolen.
Vidensmål:
Færdighedsmål:
Hvordan sikrer skolen, at den
Den studerende har viden om
Den studerende kan
studerende kan opfylde kompetencemålene?
anerkendende kommunikation, og
støtte den enkelte elevs aktive deltagelse i
Den studerende anvender sin viden og
ligeværdigt samarbejde,
undervisningen og i klassens sociale liv,
udvikler erfaringer med klassens
inklusionsprocesser og
samarbejde med forskellige parter på
sociale liv med vejledning fra
skolen, og
praktiklæreren.
processer, der fremmer godt skolekommunikere med forældre om elevernes
Den studerende anvender sin viden og
hjemsamarbejde og samarbejdsformer
skolegang.
udvikler erfaringer med
ved forældremøder og forældresamtaler
kommunikation med forældrene
og kontaktgrupper.
under vejledning fra praktiklæreren

Kompetenceområde 3:
Relationsarbejde omhandler kontakt og relationer til elever, kolleger, forældre og skolens ressourcepersoner.

Kompetencemål:
Den studerende kan varetage det positive samarbejde med elever, forældre, kolleger og andre ressourcepersoner og reflektere over
relationers betydning i forhold til undervisnig samt elevernes læring og trivsel i skolen.
Vidensmål:
Den studerende har viden om

Færdighedsmål:
Den studerende kan

kommunikation, involverende
læringsmiljøer, motivation og trivsel.

samarbejde dialogisk med elever og
kolleger om justering af
undervisningen og elevernes aktive
deltagelse.

Professionel kommunikation, ligeværdigt
samarbejde og inklusionsprocesser.

Kommunikere skriftligt og mundtligt
med forældre om formål og indhold i
planlagte undervisningsforløb.

Hvordan sikrer skolen, at den
studerende kan opfylde
kompetencemålene?
Den studerende får indsigt i
praktiklærerens praksis vedr. klassens
læringsmiljø og trivsel.
Den studerende får mulighed for i
samarbejde med elever og
medstuderende/praktiklærer at drøfte og
udvikle klassens læringsmiljø og trivsel.
Den studerende får indsigt i og erfaring
med kommunikation og samarbejde med
forældre.

