
UDDANNELSESPLAN for lærerstuderende og Herlev Byskole 
 

Information om skolen: 

Herlev Byskole består af to matrikler, som ligger med ca. 800m afstand. Skolen er afdelings- 

opdelt med indskoling og mellemtrin på begge matrikler. Når eleverne begynder i 7. klasse 

samles de i overbygningen på afdeling Eng. 

Skolen arbejder ud fra Herlev kommunes værdier og børnepolitik. 

Alle klasser frem til 6. klasse arbejder i forskellige temaer på tværs af de to matrikler. 

På skolen er der tilknyttet 4 læseklasser. 

Skolen elevtal er ca. 890 elever 

 
Afdeling Elverhøj telefon: 44 52 56 06 – Ederlandsvej 23 2730 Herlev 

 

Afdeling Eng telefon: 44 52 56 26 – Engskolevej 1 2730 Herlev 

Herlevbyskole@Herlev.dk 

Skolen har to indskolingshuse, der ligeledes danner ramme for SFO’en. Her fungerer hverda- 

gen godt, og lokalerne understøtter samarbejdet mellem lærere og pædagoger, det skaber 
sammenhæng mellem skole og fritid. 
I den anden ende af skoleforløbet – overbygningen – har vi dannet helt nye 7. klasser, der er 
samlet på afdeling Eng. Også her oplever vi, at det brobygningsarbejde, elever og lærere har 

gennemført i sidste skoleår i de daværende sjetteklasser, har sikret en god og frisk start i de 
nye klasser. 

 

mailto:Herlevbyskole@Herlev.dk


 
 
 
 

Arbejdet med børns fællesskaber 

På Herlev Byskole har vi samlet al støtte og dansk som andetsprog i et ressourcecenter, hvor 

lærerne har kompetencer inden for de forskellige felter så som faglig- og social støtte, LKT 

(Læring, kontakt og trivsel) og DSA (dansk som andetsprog). 

Til centret er tilknyttet en resursecenterkoordinator, som sammen med skolens psykolog, so- 

cialrådgiver og skolens leder holder ugentlige møder, hvor indsatsen bliver gennemgået, ju- 

steret og ændret, når det skønnes nødvendigt. 

 
Holddannelse 

Holddannelse anvendes som resurse i undervisningen, men også i den almindelige undervis- 

ning, hvor kønsopdelt undervisning, niveaudelt undervisning, værksteds- undervisning m.m. 

bliver brugt. 

I løbet af året er holddannelse en del af klassernes måde at organisere sig på. 

 
 

Læseklasser  
 

Vi har en læseklasserækkefor elever 4. – 8. klasse i Herlev, der har brug for et læseløft. Ele- 

verne i læseklasserne er nøjagtigt som alle andre elever på skolen, de har bare et handicap 

som sætter en stor pind i hjulet for deres læring. Derfor vægtes samarbejdet på tværs med 

normalklasserne. Samarbejdet tager udgangspunkt i forskellige faglige forløb og 

ekskursioner i forskellige fag, lejrskole i 5.kl 

På lærerniveauet betyder tilknytningen, at ordningerne fungerer som videnscenter på skolen 

i forhold til de kompenserende IT-værktøjer, materialevalg med videre. 

 
Professionskompetencer 

Følgende indsatsområder danner afsæt for de professionelles arbejde med lærerprofessionen 

på Herlev Byskole. 
Der fokuseres på fællesskabet og den gode tone. Samværet mellem børn og voksne er sådan, 
at trivsel kan mærkes i hverdagen. Skolen fokuserer på både faglige udfordringer til hele 
elevgruppen og social og personlig omsorg for den enkelte elev. 

 
 Med udgangspunkt i den enkelte elev gives en alsidig undervisning af høj faglig kvali- 

tet i overensstemmelse med såvel den pædagogiske, som den samfundsmæssige ud- 
vikling. Læringsmiljøet understøtter udviklingen samt udfordrer og inspirerer børn og 
voksne. 

 Der udarbejdes fælles årsplaner på klassetrinnet – med kompetence-videns-og færdig- 

hedsmål. 

 Der er fokus på læringsmål- læringsledelse - relations ledelse og kontinuerlig feed 
back. 



 
 

 

Skolen som uddannelsessted: 
 

Praktikanter: 

Dorthe Holst er praktikkoordinator. Du er meget velkommen til at kontakte Dorthe, hvis du 

har spørgsmål eller problemer i forhold til din praktik. Du kan fange hende på skolen eller på 

mail: dorthe.holst@gmail.com 

Du er også altid velkommen til at henvende dig til viceskoleleder og praktik ansvarlig Helle 

Seliger eller på skolens kontor Helle.Seliger@Herlev.dk. 

 

 
 Når vi påtager os ansvaret som uddannelsessted, vil vi gerne gøre de lærerstuderende 

professionsduelige! Derfor forpligter vi os til at inddrage de studerende i en række for- 

skellige sammenhænge, så de får kompetencer til at varetage de forskellige funktioner, 

som en lærer varetager. 

Vi ønsker at bidrage aktivt til, at de studerende igennem deres praktikperioder får den viden 

og de færdigheder, som vi gerne ser en nyuddannet lærer har. Mere herom i vores konkrete 

uddannelsesplan for hver af praktikkerne. 

Vores lærere deltager løbende i praktiklærerkurser og vores praktikansvarlige har 

praktikvejlderuddannelsen. 

Når I praktikanter kommer til velkomstmøde på skolen, vil vi sikre, at der skabes kontakt til 

praktiklærerne. Så kan der aftales møde, hvor der aftales, hvorledes skemaerne udarbejdes. 

mailto:dorthe.holst@gmail.com
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2. Kompetencemålene for praktikken 

 
Kompetenceområde Kompetencemål Skolens indsats 

 

Didaktik: 
Didaktik omhandler målsæt- 
ning, planlægning, gennemfø- 
relse, evaluering og udvikling af 
undervisning, herunder læ- 
ringsmålstyret undervisning. 

 
 

Den studerende kan i samar- 
bejde med kolleger begrun- 
det målsætte, planlægge, 
gennemføre, evaluere og 
udvikle undervisning. 

 
 

Skolens professionelle vil indføre de 
studerende i skolens konkrete værktø- 
jer, når der arbejdes med synlig læring 
eks.: 

 Årsplanskabelon 
 Feed backmodel 

 

Klasseledelse: 
Klasseledelse omhandler orga- 
nisering og udvikling af elever- 
nes faglige og sociale lærings- 
miljø. 

 
 
 

 
Den studerende kan lede 
undervisning samt etablere 
og udvikle klare og positive 
rammer for elevernes læring, 
og klassens sociale fælles- 
skab. 

 

Skolens professionelle vil indføre de 
studerende i klasseledelse og fælles- 
skabende didaktikker om meningsfulde 
læringsmuligheder og værdig deltagelse 
i undervisningen eks: 

 Cooperativ learning 
 Undervisningsdifferentiering 
 Tydelige og synlige regler og ru- 

tiner 
 Høje, men realistiske faglige 

mål. 
 Løbende feed back 
 10 kendetegn for god undervis- 

ning… 

 

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

 
 

Den studerende kan varetage 
det positive samarbejde med 
elever, forældre, kolleger og 
andre ressourcepersoner og 
reflektere over relationers 
betydning i forhold til under- 
visning samt elevernes læring 
og trivsel i skolen. 

 
 

Skolens professionelle vil indføre de 
studerende i: 

 Meningsdannede kommunikati- 
on 

 Individuelle hensyn 
 Intelligent træning 
 Transparente præstationsfor- 

ventninger 



 

   

 
 

3. Forventningerne til praktikkens parter 

Studerende 

 De studerende arbejder med praktikfaget før, under og efter de datolagte 

praktikperioder. 

 De studerende har ansvaret for, at der er en dagsorden til hver vejledning. 

 De studerende står for planlægning, tilrettelæggelse og evaluering af under- 

visningen. 

 De studerende tager kontakt til praktiklærer for at afklare forventninger 

 De studerende udarbejder børneattest og afleverer til praktikskole. 

 De studerende udarbejder sammen med praktiklærerne – praktikaftalen. 

 Praktikaftalen indeholder pædagogiske oplæg, vejledning, undervisning af 

elever samt andre læreropgaver. 

 De studerende er omfattet af regler om tavshedspligt og regler for videoopta- 

gelse m.m. 

 De studerende møder til tiden – hver dag 

 De studerende arbejder på skolen- når det giver mening - med forberedelse, 

undervisning, efterbehandling af undervisning, iagttagelse af andres undervis- 

ning, vejledning, forskellige typer møder, frikvartersvagter, lektiecafe´, skole- 

hjem-samarbejde og forskellige andre læreropgaver. Dvs. overholdelse af mø- 

depligt til alle dele af praktikken. 

 De studerende tager aktivt del i og er velforberedt til alle aktiviteter (undervis- 

ning, vejledning, møder, ekskursioner mm) 

 De studerende optræder ansvarligt i alle forhold og som rollemodel for elever- 

ne 

 De studerende er aktivt opsøgende i forhold til at deltage i skolens dagligliv og 

i den forbindelse forholde sig aktivt til sin egen læring 

 De studerende anvender skolens procedure ved evt. sygemelding 

Herlev Byskole 

 Herlev Byskole er åben for og ser muligheder i den "læringsforstyrrelse", det 

giver, at have studerende på skolen. 

 Skolens ledelse har ansvaret for praktikkens gennemførelse og er ansvarlig for, 

at praktiklærerne har relevante kompetencer. Praktiklæreren er aktivt opsø- 

gende i forhold til indhold, forventninger og krav på de forskellige praktikni- 

veauer 

 Praktikkoordinatoren har ansvaret for, at de studerende får tildelt praktiklære- 

re, således at praktikskemaet indeholder timer i de kompetencemål, praktikken 

knytter sig til. 



 Praktikkoordinatoren inviterer til velkomstdag og i samarbejde med skolens le- 

delse introducerer til skolen, dens kultur, regler, indsatsområder m.m. 

 Praktikaftalen indeholder pædagogiske oplæg, vejledning, undervisning af 

elever samt andre læreropgaver 

 Skolen tager initiativ til, at forventninger til hinanden udveksles ved de stude- 

rendes første møde med skolen 

 Skoleledelse, praktikkoordinator og ressourcepersoner er til rådighed for de 

studerende 

 
Rollefordeling mellem skole og uddannelsesinstitution 

 

 KP støtter de studerens læring og udvikling i relation til praktikfagets ind- 

holds- og fokusområder 

 KP og praktikskole samarbejder om at sætte de studerenes praksis i relation til 

teoretiske forståelsesrammer. 

 KP og praktikskole samarbejder om, at der skabes sammenhængskraft mellem 

praktik og arbejdet på læreruddannelsen. 

 Samarbejdsvanskeligheder enten internt i gruppen eller mellem skole og stude- 

rende løses ved inddragelse af praktiklærer, praktikkoordinator, skoleleder, 

mentor og praktikledelsen på  KP 

 

Studieaktivitetsmodel indeholder 275 arbejdstimer 

• Studerende og 
praktiklærer/team 
forbereder fælles 

• Praktiktimer/undervisning af 
klasse samt udførelse af 
andre læreropgaver 

• Fælles efterbehandling 

1 2 

 
 

• Praktikgruppe udarbejder 
undervisningsplaner ud fra 
fastlagt årsplan og 
tilrettelægger undervisning 

• Praktikgruppe 
efterbehandler og 
forbereder spørgsmål til 
vejlederne 

 
 
 
 
 
 
 

• Vejledning med UC- 
underviser og praktiklærer, 
hvor den studerende har sat 
dagsordenen 

• Praktiklærer observerer 
studerende udfra 
fokuspunkter, som de 
studerende har formuleret 

4 3 
 

Studerende arbejder 
som studerende 

 
 

 
• Den studerende arbejder 

med selvstændig 
opkvalificering fagligt eller 
didaktisk 

• De studerende udarbejder 
fokusområder, som de beder 
praktiklærer observere og 
vejlede på baggrund af.
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Plan for praktik på niveau 1 
 
 

 

Praktikniveau 1 Færdighedsmål: Den stu- 
derende kan 

Vidensmål: Den studerende 
har viden om 

Tilrettelæggelse 
på skolen 

 målsætte, planlægge, folkeskolens formål og lære- Med afsæt i konkret 
 gennemføre og evaluere planer, principper for under- forløb vil du studerende 
 undervisningssekvenser i visningsplanlægning, undervis- samarbejde om at for- 
 samarbejde med medstu- ningsmetoder og organisering mulere videns- og fær- 
 derende og kolleger, af elevaktiviteter under hen- dighedsmål med afsæt i 
  syntagen til elevernes forud- forløbets konkrete kom- 
  sætninger, petencemål. 

Didaktik redegøre for tegn på ele- evalueringsformer og tegn på De studerene vil arbejde 
 vernes udbytte af under- elevers målopnåelse på prak- med feed back model. 
 visningen i forhold til for- tikskolen,  

 mulerede mål og   

 analysere undervisnings- 
sekvenser med henblik på 

observations-, dataindsamlings- 
og dokumentationsmetoder, 

De studerende vil øve 
sig på at arbejde med 

 udvikling af undervisnin-  observationsskema og 
 gen,  konkrete data. 

 

 
Klasseledelse 

lede elevernes deltagelse i 
undervisningen, 

klasseledelse, De studerende vil træne 
brugen af tydelige og 
synlige regler og rutiner. 
Samt anvende Coopera- 
tiv learning 

 
 
 
 

 
Relationsarbejde 

kommunikere lærings- og 
trivselsfremmende med 
elever, 

kommunikation, elevtrivsel, 
motivation, læring og elevrela- 
tioner, 

De studerende vil i sam- 
arbejde arbejde med 
konkrete synlige mål 

kommunikere med foræl- 
dre om undervisningen og 
skolens formål og opgave, 

skole-hjemsamarbejde, De studerende vil under 
professionel vejledning 
skrive ugeplaner- foræl- 
drebreve. 
Deltage på aktuelle for- 
ældremøder, kontakt- 
forældremøder, lærings- 
samtaler 



Plan for praktik på niveau 2 
 

Praktikniveau 2 Færdighedsmål: Den 
studerende kan 

Vidensmål: den studeren- 
de har viden om 

Tilrettelæggelse på skolen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Didaktik 

planlægge, gennemfø- 
re og evaluere et diffe- 
rentieret undervis- 
ningsforløb i samar- 
bejde med medstude- 
rende med anvendelse 
af en variation af me- 
toder, herunder an- 
vendelsesorienterede 
undervisningsformer 
og bevægelse i under- 
visningen, 

undervisningsmetoder, 
principper for undervis- 
ningsdifferentiering, lære- 
midler og it, 

De studerende vil i samarbejde 
med medstuderende udarbejde 
et læringsmålsstyret forløb. De 
studerende vil få mulighed for at 
få vejledning og indsigt i skolens 
indsatsområder: Udeskole og 
samarbejde med ungdomsud- 
dannelser og erhvervsliv. Herun- 
der skolens erfaringer med an- 
vendelsesorienteret undervis- 
ning. 

evaluere undervis- 
ningsforløb og elevers 
læringsudbytte, 

formative og summative 
evalueringsmetoder samt 
test, 

De studerende vil arbejde med at 
give tilbagemelding på test i pro- 
cesforløbet – respons i forkant af 
en læring. 
De vil ligeledes få mulighed for at 
evaluere som afslutning på lære- 
processen. 

observere egen praksis 
og den enkelte elevs 
læring med henblik på 
udvikling af undervis- 
ningen, 

observations-, dataindsam- 
lings- og dokumentations- 
metoder. 

De studerende vil stifte bekendt- 
skab med og afprøve de relevan- 
te metoder til at indhente data 
Nationaletest, læse- og matema- 
tiktest o.s.v. 

 
 

 
Klasseledelse 

udvikle tydelige ram- 
mer for læring og for 
klassens sociale liv i 
samarbejde med ele- 
verne og 

klasseledelse, læringsmiljø 
og klassens sociale relatio- 
ner og 

De studerende vil arbejde med 
 Klar strukturering af un- 

dervisningen 
 En betydelig mængde 

ægte læretid 
 Læringsfremmende ar- 

bejdsklima 
 Indholdsmæssig klarhed 



 

    Meningsdannende 
kommunikation 

 Metodemangfoldighed 

 samarbejde dialogisk 
med elever og kolleger 
om justering af under- 
visningen og elevernes 
aktive deltagelse, 

kommunikation, involve- 
rende læringsmiljøer, mo- 
tivation og trivsel, 

De studerende vil arbejde med 

afsæt i skolens mål for børns 

fællesskaber hvor målet er: En 

skole, hvor alle elever oplever sig 

   selv og hinanden som en naturlig 

   del af det fællesskab, skolen re- 

   præsenterer. Hvor hver elev op- 

   lever, at han/hun bidrager aktivt 

   til skabelsen af det fællesskab, 

   der er på skolen. Hver elev bidra- 

   ger på sin måde, - men hvor alle 

   elever ikke gør det samme hele 

Relationsarbej- 
de 

  tiden. 

De studerende vil have fokus på 

   at arbejde inkluderende og ind- 

   rette undervisningen så elever 

   fra forskellige miljøer og med 

   forskellige lærings- og udvik- 

   lingsbehov imødekommes og 

   trives. 

 kommunikere skriftligt 
og mundtligt med 
forældre om formål og 
indhold i planlagte 
undervisningsforløb, 

professionel kommunikati- 
on - mundtligt og digitalt, 

De studerende vil udarbejde 
ugesedler, orienteringsbreve. 
Kommunikationen vil primært 
være via skolens intranet. 
Deltage på aktuelle forældremø- 
der, kontaktforældremøder, 
læringssamtaler 



Plan for praktik på niveau 3 
 

Praktikniveau 3 Færdighedsmål: 
Den studerende 
kan 

Vidensmål: Den stude- 
rende har viden om 

Tilrettelæggelse 
på skolen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Didaktik 

planlægge, gen- 
nemføre og evalu- 
ere længereva- 
rende undervis- 
ningsforløb under 
hensyntagen til 
elev- og årsplaner 
i samarbejde med 
medstuderende 
og skolens øvrige 
ressourceperso- 
ner, 

organisations-, under- 
visnings-, og samar- 
bejdsformer, 

De studerende vil i samarbejde med 
medstuderende planlægge, gennemføre 
og evaluere et længerevarende læ- 
ringsmålsstyret forløb. Forløbet tager 
afsæt i elev- og årsplaner for den/de 
konkrete klasser 

evaluere elevers 
læringsudbytte og 
undervisningens 
effekt og 

metoder til formativ og 
summativ evaluering og 

De studerende vil arbejde med at give 
tilbagemelding på test i procesforløbet – 
respons i forkant af en læring. 
De vil ligeledes få mulighed for at evalu- 
ere som afslutning på læreprocessen. 
De studerende vil blive orienteret om 
skolens evalueringsværktøjer: 

 Kommunale obligatoriske test 
(læsning og matematik) med ef- 
terfølgende konferencer i hen- 
hold til handleplan for læsning 
og matematik 

 Skolens egne test 
 Brugerundersøgelser på skoler- 

ne 
 Nationale test 
 Karaktergivning 
 Terminsprøver 
 9. kl. prøven 
 Undervisningsmiljøvurderinger 

 



 



 

    Trivselsmåling 

udvikle egen og 
andres praksis på 
et empirisk grund- 
lag. 

observations-, dataind- 
samlings- og dokumen- 
tationsmetoder. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Klasseledelse 

lede inklusions- 
processer i samar- 
bejde med elever- 
ne. 

læringsmiljø, inklusion, 
konflikthåndtering og 
mobning. 

De studerende vil arbejde med 
 Klar strukturering af under- 

visningen 
 En betydelig mængde ægte 

læretid 
 Læringsfremmende arbejds- 

klima 

 Indholdsmæssig klarhed 
 Meningsdannende kommu- 

nikation 
 Metodemangfoldighed 
 Individuelle hensyn 
 Intelligent træning 
 Transparente præstations- 

forventninger 
 Stimulerende læremiljø 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Relationsarbej- 
de 

støtte den enkelte 
elevs aktive delta- 
gelse i undervis- 
ningen og i klas- 
sens sociale liv, 
samarbejde med 
forskellige parter 
på skolen, og 

anerkendende kommu- 
nikation, og ligeværdigt 
samarbejde, inklusions- 
processer og 

De studerende vil arbejde med afsæt i 

skolens mål for børns fællesskaber hvor 

målet er: En skole, hvor alle elever ople- 

ver sig selv og hinanden som en naturlig 

del af det fællesskab, skolen repræsente- 

rer. Hvor hver elev oplever, at han/hun 

bidrager aktivt til skabelsen af det fæl- 

lesskab, der er på skolen. Hver elev bi- 

drager på sin måde, - men hvor alle ele- 

ver ikke gør det samme hele tiden. 

De studerende vil arbejde inkluderende 
og indrette undervisningen så elever fra 
forskellige miljøer og med forskellige 
lærings- og udviklingsbehov imøde- 
kommes og 

kommunikere 
med forældre om 
elevernes skole- 
gang. 

Processer, der fremmer 
godt skole- 
hjemsamarbejde og 
samarbejdsformer ved 
forældremøder og for- 
ældresamtaler og kon- 

De studerende vil udarbejde ugesedler, 
orienteringsbreve. 
Kommunikationen vil primært være via 
skolens intranet. 
Deltage på aktuelle forældremøder, 
kontaktforældremøder, læringssamtaler 
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  taktgrupper.  

 

Tilrettelæggelse for niveau 1+2+3 

De studerende vil i dialog med skolens praktikkoordinator blive tilknyttet en af skolens afde- 

linger/team. Dialogen foregår pr. Mail, praktikportalen eller telefon. 

 Praktikkoordinatoren inviterer til møde på praktikskolen, hvor repræsentant for sko- 

lens ledelse og praktikkoordinatoren deltager. På mødet vil ledelsen præsentere 

skolen og skolens indsatsområder. Praktikkoordinatoren vil uddele skolens praktik- 

håndbog og give diverse praktiske informationer.  

 Efter introduktionen vil praktiklærere og studerende mødes for at udarbejde di- 

verse aftaler. 

 De studerende og praktiklærerne udarbejder praktikaftaler. Med udgangspunkt i ind- 

holdsområder og kompetencemål for praktikken formulerer praktiklærere og stude- 

rende mål for praktikken. 

 Når de studerende påbegynder praktik vil de få nøgler 

 De studerende forestår planlægning, gennemfører og evaluerer varierede undervis- 

ningsforløb. 

 Studerende og lærere planlægger og afholder vejledningssamtaler. 

 De studerende deltager i 

teammøder/forældremøder/fagudvalgsmøder/læringsmøder/skemakoordinerin

g m.m. 

 Skolen er åben for at indgå i et praksissamarbejde i forbindelse med alle tre 

praktikniveauer. 

 
 

Eksamen 

Herlev Byskole tilrettelægger kompetencemålsprøven efter gældende regler. 
 

Vi prioriterer, at det er hovedpraktiklæreren, der er eksaminator ved den mundtlige eksa- 

men. Hvis ikke det er muligt vil det være en af de andre lærere fra teamet eller praktikkoor- 

dinatoren. Skolen og KP aftaler sted for kompetencemålsprøven, og skolen vil gerne tilbyde 

at afvikle denne praktikeksamen på skolen. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

ddannelsesplan for studerende i praktik fra 
læreruddannelserne 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18 
 

Uddannelsesplan for studerende i praktik fra læreruddannelserne Metropol og UCC 
 


