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Praktikerklæring for den pædagogiske assistentuddannelse  
(elevens første praktik) 
 
Praktikerklæringen skal suppleres med standpunktsbedømmelsen, hvor ele-
vens arbejde med de samlede praktikmål beskrives. 
 
Praktikerklæringen og standpunktsbedømmelsen udfyldes af den praktikan-
svarlige i samarbejde med eleven. 

 
 
*Navn: 
      

*Personnummer: 
      
 

Har gennemført den praktiske del af uddannelsen i 
perioden: 
      

  Holdnummer: 
      

Arbejdsgiver: 
      
 

Praktiksted/afdelingens navn: 
      
 

 
 
Vejledende standpunktsbedømmelse 
 
Eleven har nået målene for den praktiske del af den pædagogiske assistent-
uddannelse, jf. mål for praktikperioden i elevens personlige uddannelses-
plan: 
 

 Ja 
 Nej 

 
 
Praktikken er: 
 

 Godkendt 
 Ikke godkendt 

 
 
Evt. begrundelse for vurdering, herunder mål som eleven skal arbejde videre med i efterføl-
gende praktik. (skal udfyldes ved ”nej” til spørgsmålet, om eleven har nået målene for praktik-
perioden samt ved bedømmelsen ”ikke godkendt”) 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________              ______________________________ 
Dato/underskrift (praktikansvarlig)                 Dato/underskrift (praktikvejleder) 
 
 
 
Kopi af erklæring til eleven. Originalen til skolen. 
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Vejledning til standpunktsbedømmelse: 
 
Praktikstedet foretager ved afslutningen af elevens 1. praktikperiode en vejledende stand-
punktsbedømmelse i forhold til de personlige kompetencer og praktikmål for den pædagogiske 
assistentuddannelse jf. den gældende uddannelsesordning. 
  
Den vejledende standpunktsbedømmelse skal udtrykke det niveau, som eleven har opnået i 
arbejdet med de samlede praktikmål i praktikperioden, herunder hvor langt eleven er kommet i 
udviklingen af de faglige og personlige kompetencer. 
 
Til brug for at fastlægge elevens standpunkt i forhold til de samlede praktikmål skal vedlagte 
skema anvendes. Skemaet skal anvendes af både praktiksted og elev som forberedelse til det 
møde, hvor eleven får overbragt praktikstedets vejledende standpunktsbedømmelse. 
Alle praktikmål er ligeværdige. 
 
Såfremt elevens praktik ikke godkendes skal der laves en skriftlig begrundelse med udgangs-
punkt i de samlede praktikmål. Denne skriftlige begrundelse tilsendes Social- og Sundhedssko-
len og eleven. 
Eleven får en kopi af standpunktsbedømmelsen til indsættelse i elevens personlige uddannel-
sesplan. 
Praktikstedet skal i forlængelse af standpunktsvurderingen indgå i en dialog med eleven om, 
samt sikre at eleven får udformet nye faglige og personlige læringsmål for den kommende 
skoleperiode, jf. den gældende undervisningsplan for pædagogisk assistentuddannelse ved 
Randers Social- og Sundhedsskole. 
  
Eleven indsætter de personlige og faglige læringsmål i den personlige uddannelsesplan. 
Den originale standpunktsbedømmelse afleverer eleven til kontaktlæreren på skolen. 
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Mål for praktikuddannelsen Begynder Ruti-
neret 

Avan
ceret 

Bemærkninger 

1. planlægge, fagligt begrunde, gennemføre, formidle og evaluere 
praktisk pædagogisk arbejde indenfor den pædagogiske assi-
stents kompetenceområde 
 

    

2. planlægge, fagligt begrunde, gennemføre, formidle og evaluere 
inkluderende aktiviteter, som udfordrer praktikstedets målgrup-
pes alsidige fysiske, psykiske, sproglige og sociale udvikling 
 

    

3. tage udgangspunkt i brugerens oplevede behov for hjælp, støt-
te, vejledning og rådgivning og yde denne på en værdig og re-
spektfuld måde 
 

    

4. planlægge, fagligt begrunde, gennemføre, formidle og evaluere 
aktiviteter som fremmer medbestemmelse, medansvar, selv-
stændighed samt evne til at indgå i inkluderende fællesskaber 
 

    

5. planlægge, fagligt begrunde, gennemføre, formidle og evaluere 
aktiviteter, der understøtter og stimulerer praktikstedets mål-
gruppe til varierede udtryksmåder, sproglig udvikling og sproglig 
kreativitet 
 

    

6. planlægge, fagligt begrunde, gennemføre, formidle og evaluere 
aktiviteter der motiverer praktikstedets målgruppe til fysisk ud-
foldelse og glæde ved bevægelse 
 

    

7. deltage i og bidrage til dialogen om det enkelte individs udvik-
ling og udvikling af praktikstedets pædagogiske praksis 
 

    

8. indgå i samarbejdet med forældre, pårørende, kollegaer og an-     
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dre professionelle samt formidle pædagogiske overvejelser til 
samme målgrupper 

9. arbejde forebyggende og sundhedsfremmende i udøvelsen af 
det pædagogiske arbejde 
 

    

10. anvende elektroniske kommunikationssystemer og digitale me-
dier til pædagogiske aktiviteter samt til informationssøgning, 
formidling, samarbejde og dokumentation 

    

11. planlægge, fagligt begrunde, gennemføre, formidle og evaluere 
aktiviteter og andre pædagogiske tiltag med udgangspunkt i de 
pædagogiske lære- og handleplaner 
 

    

12. arbejde ud fra gældende lovgivning og retningslinjer for tavs-
hedspligt, oplysningspligt, underretningspligt, selvbestemmelse 
og magtanvendelse, samt arbejde ud fra kommunalbestyrelsens 
fastsatte serviceniveau og mål 
 

    

13. anvende konflikthåndteringsstrategier for at yde støtte, vejled-
ning og rådgivning på en respektfuld og anerkendende måde 
 

    

14. tage vare på det fysiske og psykiske arbejdsmiljø i forhold til 
egen rolle i relation til arbejdsmiljøet, og reflektere over ar-
bejdsmiljøet og dets betydning for arbejdspladsen, herunder 
særligt med henblik på forebyggelse af vold på arbejdspladsen 
 

    

 
 

 
Dato 

   
Dato 
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