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Afsluttende praktikerklæring for den pædagogiske assistentuddannelse  
(elevens sidste praktik) 
 

Praktikerklæringen skal suppleres med standpunktsbedømmelsen, hvor elevens arbejde med 

de samlede praktikmål beskrives. 

 

Praktikerklæringen og standpunktsbedømmelsen udfyldes af den praktikansvarlige i 

samarbejde med eleven. 
 

 

*Navn: 
      

*Personnummer: 
      

 

Har gennemført den praktiske del af uddannelsen i 
perioden: 
      

  Holdnummer: 
      

Arbejdsgiver: 
      

 

Praktiksted/afdelingens navn: 
      

 

 

Afsluttende praktikbedømmelse 
 

Eleven har nået målene for den praktiske del af den pædagogiske 

assistentuddannelse, jf. mål for praktikperioden i elevens personlige 

uddannelsesplan. 

 

Praktikken er: 
 

Godkendt 

 
Ikke godkendt 

 
 
Evt. begrundelse for vurdering – skal udfyldes ved bedømmelsen ”ikke godkendt”. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
______________________________                       ______________________________ 

Dato/underskrift (praktikansvarlig)                           Dato/underskrift (praktikvejleder) 
 

 
 
Kopi af erklæring til eleven. Originalen til skolen. 
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Vejledning til afsluttende praktikerklæring: 
 
Praktikstedet foretager ved afslutningen af elevens praktikperiode en praktikbedømmelse i forhold til de 
samlede mål for praktikuddannelsen og de personlige kompetencer jf. gældende uddannelsesordning for 
den pædagogiske assistentuddannelse. Eleven skal i den samlede praktikperiode opnå målene på et 
avanceret niveau jf. den gældende undervisningsplan for den pædagogiske assistentuddannelse.  

 
Praktikbedømmelsen 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 bedømmelse. 

 
Alle praktikmål er ligeværdige. 
 
Såfremt elevens praktik ikke godkendes skal der laves en skriftlig begrundelse med udgangspunkt i de 
samlede praktikmål. Denne skriftlige begrundelse tilsendes Social- og Sundhedsskolen og eleven. 

 
Eleven får en kopi af bedømmelsen til indsættelse i elevens personlige uddannelsesplan. 
 
Praktikstedet skal i forlængelse af vurderingen indgå i en dialog med eleven om, samt sikre at eleven får 
udformet nye faglige og personlige læringsmål for den kommende skoleperiode, jf. gældende 
undervisningsplan for den pædagogiske assistentuddannelse ved Randers Social- og Sundhedsskole. 
 

Eleven indsætter de personlige og faglige læringsmål i den personlige uddannelsesplan. 
 
Den originale praktikerklæring afleverer eleven til kontaktlæreren på skolen.  
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Elevens arbejde med de samlede praktikmål i den 

pædagogiske assistentuddannelse 
Begyn-

der 
Ruti-
neret 

Avan-
ceret 

Hvordan har jeg/du arbejdet med udviklingen af de 

personlige og faglige kompetencer? 

1. Planlægge, fagligt begrunde, gennemføre samt formidle 
praktisk pædagogisk arbejde inden for den pædagogiske 
assistents kompetenceområde. 

 

 
 

 
 

 

      

 

2. Planlægge, sætte rammer for og afvikle inkluderende 
aktiviteter, som udfordrer barnet, den unge og den voksnes 
alsidige fysiske, psykiske, sproglige og sociale udvikling 
uanset funktionsevne. 

 

 
 

 
 

 

           

3. Tage udgangspunkt i borgerens oplevede behov for 
hjælp, støtte, vejledning og rådgivning og yde denne på en 
værdig og respektfuld måde. 

 

 

 

 

 

 

 

      

4. Arbejde målrettet med aktiviteter som fremmer 
medbestemmelse, medansvar, selvstændighed samt evne til 
at indgå i forpligtende fællesskaber. 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

5. Arbejde målrettet med aktiviteter, der understøtter og 
stimulerer børn, unge og voksne til varierede udtryksmåder, 
sproglig udvikling og sproglig kreativitet samt bistå ved 

sprogvurdering af børn. 
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Elevens arbejde med de samlede praktikmål i den 
pædagogiske assistentuddannelse 
 

Begyn-
der 

Rutine-
ret 

Avan-
ceret 

Hvordan har jeg/du arbejdet med udviklingen af de 
personlige og faglige kompetencer? 

6. Planlægge, gennemføre og evaluere aktiviteter der 

motiverer til fysisk udfoldelse og glæde ved bevægelse, 

formidle informationer om såvel regionale, kommunale 
som private aktivitetstilbud til børn, unge og voksne med 
særligt behov. 

 

 

 

 

 

 

      

7. Deltage i og bidrage til dialogen om det enkelte barns, 
unges eller voksnes udvikling, såvel som tilbuddets 

pædagogiske udvikling generelt. 

 

 

  
 

 

      

8. Indgå i samarbejdet med forældre, pårørende, 
kollegaer og andre professionelle, samt færdighed i at 

formidle pædagogiske overvejelser til samme 

målgrupper. 
 
 

  

      

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

 

 

   

      

10. Anvende elektroniske kommunikationssystemer og 
digitale medier til informationssøgning, formidling, 
samarbejde og dokumentation og som en naturlig del af 

den kulturelle formidling i det pædagogiske arbejde. 
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Elevens arbejde med de samlede praktikmål i den 
pædagogiske assistentuddannelse 
 

Begyn-
der 

Rutine-
ret 

Avan-
ceret 

Hvordan har jeg/du arbejdet med udviklingen af de 
personlige og faglige kompetencer? 

11. Forstå og forholde sig til praktikstedets opgaver og 

funktioner i samfundet. 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

      

 
  

12. Planlægge og gennemføre aktiviteter og andre 
pædagogiske tiltag med ud-gangspunkt i de 
pædagogiske lære- og handleplaner, samt færdighed i 
at obser-vere, evaluere effekten af aktiviteterne til brug 
for evt. revision af planerne. 

 

 
 

  

      

13. Deltage i arbejdet med børnemiljøvurderinger i 

dagtilbud for børn. 

 

 

 

      

14. Arbejde ud fra gældende lovgivning og retningslinjer 

for tavsheds-, oplysnings-pligt, underretningspligt, 
selvbestemmelse og magtanvendelse, samt og dels 
kommunalbestyrelsens fastsatte serviceniveau og mål. 
 
 

   

      

15. Anvende konflikthåndteringsstrategier for at yde 

støtte, vejledning og rådgivning på en respektfuld og 
anerkendende måde. 
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16. Arbejde alene og tage vare på det fysiske og 
psykiske arbejdsmiljø i forhold til egen rolle i relation til 

arbejdsmiljøet og reflektere over arbejdsmiljøet og dets 
betydning, herunder særligt med henblik på 
forebyggelse af vold på arbejdspladsen. 
 
 

   

      

 
 
 
 
Udfyldt den        Elev: __________________________ Praktikvejleder:_______________________________ 

                                                                                   underskrift     underskrift 
 
 
 
Eleven har følgende særlige behov i den efterfølgende skoleundervisning: 

 
(Udfyldes kun, hvis eleven har særlige behov) 
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