
Dagsorden

• Velkomst-Pia Ohmemus

• Den nye reform/GF2-Lotte Roed Laursen

• Kommunes rolle-Randers kommune

• Skolepraktikplan/Praktikmål/forventninger elever og 
praktikvejleder-Find Greve

• PAUSE

• Diskussion ved bordene i forhold til, hvilke udfordringer det 
giver praktikvejlederne, at eleverne kommer med en anden 
baggrund

• Opsamling



Opbygning GF2 

• Undervisningen består af et uddannelsesspecifikt fag, grundfag 
og valgfag. 

• 12 ugers uddannelsesspecifikt fag 

• 4 ugers grundfag 

– Samfundsfag E-niveau 

– Psykologi F-niveau 

– Idræt F-niveau 

• 4 ugers valgfag (Hvis du skal have dansk i fire uger, skal du ikke vælge) 

– Dansk F-E og D-niveau 

– Bonusfag (ekstra i forhold til det uddannelsesspecifikke fag)

– Støttefag (støtte i forhold til det uddannelsesspecifikke fag) 



Opbygning GF2 

Tema Varighed

Tema: Intro til uddannelsen 7 dage 

Tema: Børn og unges udvikling 8 dage 

Tema: Kommunikation og 
samarbejde 

14 dage 

Tema: Pædagogik i daginstitutioner 18 dage 

Tema: Aktiviteter, leg og bevægelse 18 dage 

Tema: Sundhed og trivsel 5 dage 

Tema: Arbejdsmiljø 8 dage 

Tema: Specialområdet 5 dage 

Tema: Afslutning af grundforløb 2 9 dage 



Bedømmelse og eksamen 

• Grundfag: 

– Der gives standpunktskarakter efter 7-trins skalaen efter endt 
grundfag. 

– Der vil være eksamen i dansk. 

• Uddannelsesspecifikt fag 

– Der vil løbende være projekter, hvor der vil blive givet 
karaktere

– Karakterne benyttes til at give den endelige 
standpunktskarakter for det uddannelsesspecifikke fag samt en 
vurdering af jeres deltagelsesniveau. 

– Forløbet afsluttet med projekteksamen, hvor man bedømmes 
bestået/ikke bestået. 



Opbygning PAU 

Praktik Skole Praktik Skole Praktik Skole 

2 år og 1 1/2 månede



Opbygning PAU 

• Grundfag 

– Dansk – C 

– Samfundsfag – C 

• Uddannelsesspecifikke fag 



Uddannelsesspecifikke fag 

Fag Varighed 

Pædagogik 9 uger 

Psykologi i den pædagogiske praksis 5 uger 

Kommunikation i den pædagogiske praksis 3 uger

Sundhed i den pædagogiske praksis 3 uger

Bevægelse og idræt 4 uger

Natur og udeliv 3 uger

Digital kultur 3 uger

Kulturelle udtryksformer og aktiviteter i det 
pædagogiske arbejde 

5 uger 

Arbejdsmiljø og ergonomi 2 uger 





Praktikmål de første 4 uger

• Eleven kan igangsætte leg og aktiviteter, der medtænker 
køn, inkluderende processer og fællesskaber

• Eleven skal deltage i legen med børnene, og kunne laven en 
egen refleksion. Enten skriftlig, eller mundtlig

• Eleven skal planlægge og deltage i nogle lege med 
børnene/barnet

• Eleven skal undersøge hvad institutionens holdning  er til 
inkluderende processer og fælleskaber, eventuelt debatter 
det med praktikvejlederen



• Eleven kan understøtte målgruppens kompetencer til at 
etablere venskaber og indgå i relationer

• Eleven skal iagttage hvordan personalet hjælper børnene, 
med at etablere venskaber og relationer. Ud fra iagttagelsen 
og sparring med praktikvejlederen, skal eleven prøve at 
understøtte børnenes venskaber



• Eleven kan selvstændigt og i samarbejde med andre skabe 
rammer for det pædagogiske måltid og igangsætte samtaler 
om kultur, sunde valg og livskvalitet.

• Eleven skal aktivt være med til at etablere måltidet, være 
en eksemplarisk rollemodel for børnene, i forhold til det 
sunde valg. Eleven skal kunne indgå i de daglige rutiner, i 
forbindelse med afviklingen af måltidet.


