
Uddannelsesplan for lærerstuderende i praktik pa  Kongensgaard Efterskole 

 

Kære 4. årgangsstuderende! 

Velkommen til Kongensgaard Efterskole. Vi håber, at du vil føle dig velkommen. Vi er glade for at have dig 

som studerende på skolen, og vi vil gerne gøre vores bedste for at denne praktik bliver god og lærerig. 

 

Kultur og særkende som uddannelsessted! 

Kongensgaard Efterskole er en efterskole, som ligger i Nørre Nissum tæt på Lemvig i den skønne vestjyske 

natur. Skolen blev grundlagt i 2003 i de bygninger, hvor en gammel landbrugsskole havde været. Vi er en 

almen efterskole, som tilbyder de traditionelle boglige fag samt en broget buket af linje- og valgfag indenfor 

såvel motions-/bevægelsesfag, kreative og musiske fag. Skole er en af de eneste efterskoler i Danmark med 

særligt fokus på unge og overvægt. Siden vi blev etableret, har vi fokuseret på at komme hele vejen rundt 

om de problematikker, som medfører overvægt og ofte også mistrivsel og mismod i forhold til egen læring. 

Systemisk narrativ samtalepraksis 

 

Skolens personale arbejder professionelt med udgangspunkt i en systemisk narrativ samtalepraksis. Vi tror 

på, at det enkelte barn gør det så godt, det kan, og at anerkendelse af barnets positive handlinger kombine-

ret med kompetent relations arbejde giver mulighed for, at det enkelte barn kan ændre adfærd og opleve 

en reel udvikling af egne handlemuligheder. Skolen er fokuseret på det brede sundhedsbegreb. Det vil sige, 

at vi lægger vægt på, at en livsstilsændring ikke kun handler om vægttab, motion og kost, men også om net-

værk, relationer, uddannelse og psykisk velbefindende. Vi arbejder derfor målrettet med de unges selvværd 

og selvtillid gennem undervisning, relations arbejde, samtaler og familienetværk. I undervisningen arbejder 

vi med tryghed i klasserummet, da vi af erfaring ved, at trivsel fremmer læring. Vi tilbyder folkeskolens af-

gangsprøver i 9. og 10. klasse. 

 I dette skoleår (2020/21) har skolen omkring 65 elever. 

Skolens hverdag: 

 

Vi starter dagen med at spise morgenmad i spisesalen. Herefter er der en klokke, som ringer klokken otte. 

Vi tilstræber, at alle er der allerede når klokken ringer. Vi når to lektioner før en formiddagspause, hvoref-

ter der er en fællessamling og en lektion inden middag. Efter middag har vi rengøring på skolens fællesom-

råder og så kommer der fire lektioner af 60 minutter. Aftensmad er klokken 18:15. Herefter er der stille-

time/lektiehjælp. Eleverne skal være på værelset klokken 22:00. Vagten går rundt på gangene og siger god-

nat inden dagen slutter af med, at der skrives i vagtbogen. 

 

Der arbejdes i teams i forhold til fagteam – og læringsteams i forhold til elevproblematikker og den pæda-

gogiske udvikling som vi er i gang med i dette skoleår (den systemisk narrative samtalepraksis).  

 



Vi ønsker i dette skoleår at forbedre forældresamarbejdet, så vi tidligere inddrager hjemmet i de samtaler, 

som også haves med eleverne. 

 

 

Kvalitetskrav: 

• Kongensgaard Efterskole ser sig selv som uddannelsessted 

• Skolen er indstillet på et forpligtende samarbejde om praktikvirksomhed 

• Skolen samarbejder med læreruddannelsen om kvalitetssikring praktikken som læringsrum 

• Skolen har en praktikkoordinator eller anden ansvarlig for praktik på skolen 

• Skolen tilstræber, at praktiklærerne har linjefagskompetence eller tilsvarende kompetence i de stu-

derendes praktikfag samt er opkvalificeret i forhold til praktiklæreropgaven 

 

Hvad kan man opleve som studerende på Kongensgaard Efterskole? 

Som studerende bliver man hurtigt en del af dagligdagen på efterskolen. Vore elever er gode til at tage 

imod nye voksne. Man får hurtigt et ansvar både i forhold til undervisning og tilsyn. 

Som studerende på Kongensgaard deltager man også i de måltider, som vil være naturlige i forhold til sit 

skema. Der kan være mulighed for at få en seng stillet til rådighed, hvis dette bliver nødvendigt. Der vil dog 

ikke være krav om nattevagter. Men vi vil gerne tilstræbe, at man bliver en del af en weekendvagt i praktik-

perioden.  

Under praktikken vil man få en praktiklærer tilknyttet. Med denne vil der være en ugentlig samtale, hvor 

der samles op på eventuelle spørgsmål. Ligeledes er der sat lidt tid af til at snakke med de enkelte lærere 

som også bliver en del af praktikken. 

Før praktikstart vil der være en samtale på Kongensgaard med praktiklærer, hvor skema og forventninger 

gennem 

 

Forventninger fra Kongensgaard Efterskole: 

• At man har gjort sig tanker om hvorfor man gerne vil være en del af Kongensgaard Efterskole. 

• At man er villig til at afprøve noget – og afprøve sig selv. 

• At man sammen med eventuel medstuderende og læreren har lavet en plan for den kommende 

undervisning. 

• At man møder velforberedt og til tiden. 

• Forbereder sig til vejledningssamtaler. Selv har overvejet punkter til en dagsorden til disse samta-

ler. Disse skal aftales med læreren i god tid. 

 

• Vi forventer, at man er med i hele pakken således at undervisning, tilsyn og fællesskab vægtes lige 

højt så man får en fornemmelse af efterskolelærerens alsidige job. 



 

Birte Ebbensgaard – be@kge.dk  

Susanne Nielsen – forretningsfører sn@kge.dk  

Jens Kamp – praktiklærer jk@kge.dk  

 

2. Kompetencemålene for praktikken 
 

Studerende 

Skolen skal beskrive forventningerne til de studerende, mens de er i praktik. Fx at de møder til tiden hver dag, er velfor-

beredte til al undervisning, skal sende en undervisningsplan til praktiklærer osv.  

Studieaktivitetsmodel 

Der er udarbejdet en studieaktivitetsmodel, der er en national standart for typer af aktiviteter for en lærerstuderende. I 

praktikfaget bruges den til afklaring af forventninger til de studerende, og til hvad de studerende kan have af forvent-

ninger til de forskellige parter. Nedenfor illustrerer modellen de forskellige kategorier af studieaktiviteter, de stude-

rende kan have i praktikken. Skolen skal placere de 225 arbejdstimer, som et praktikmodul indeholder, i de fire kva-

dranter. Skolen kan derudover tilføje andre aktiviteter i kvadranterne.  

 

   

 

• Den studerende arbejder 
med selvstændig 
opkvalificering fagligt eller 
didaktisk

•De studerende udarbejder 
fokusområder, som de beder 
praktiklærer observere  og 
vejlede på baggrund af.

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

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

•Praktikgruppe udarbejder  
undervisningsplaner ud fra 
fastlagt årsplan og 
tilrettelægger undervisning

•Praktikgruppe 
efterbehandler og 
forbereder spørgsmål til 
vejlederne

•Studerende og 
praktiklærer/team 
forbereder fælles

•Praktiktimer/undervisning af 
klasse samt udførelse af 
andre læreropgaver

•Fælles efterbehandling
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Plan for praktik 

 

Praktik-

niveau 

3 

Færdighedsmål: Den stude-

rende kan  

Vidensmål: Den studerende har 

viden om 

Tilrettelæggelse  

på skolen 

Didak-

tik 

planlægge, gennemføre og 

evaluere længerevarende un-

dervisningsforløb under hen-

syntagen til elev- og årspla-

ner i samarbejde med med-

studerende og skolens øvrige 

ressourcepersoner, 

organisations-, undervisnings-, og 

samarbejdsformer, 

Krav til studerende: 

Med udgangspunkt i 

planlægningsmodel udar-

bejder den studerende 

skriftlig plan for 

undervisningsforløb un-

der hensyntagen til elev- 

og årsplaner i samarbejde 

med medstuderende og 

skolens øvrige ressource-

personer. 
 

Praktiklærer: 

- Med udgangspunkt i 

egen lærerpraksis støttes 

studerende i udformning 

af undervisningsplaner 

under hensyntagen til 

elev- og årsplaner. 

Det betyder, at læreren 

kan modellere/vise kon-

krete skriftlige års-, for-

løbs- og elevplaner med 

målsætning og evalue-

ringsovervejelser 

 

evaluere elevers læringsud-

bytte og undervisningens ef-

fekt og  

metoder til formativ og summativ 

evaluering og 

Krav til studerende: 

- Skal evaluere elevernes 

læringsudbytte og under-

visningens 

effekt. 

 

Praktiklærer: 

- Modellerer/ viser ek-

sempler på formativ og 

summativ evaluering af 

læringsudbytte og under-

visningens effekt. 

 

udvikle egen og andres prak-

sis på et empirisk grundlag. 

observations-, dataindsamlings- 

og dokumentationsmetoder. 

Krav til studerende: 

- Skal lave systematiske 

iagttagelser af undervis-

ning med henblik 



på udvikling af egen og 

andres praksis. 

 

Praktiklærer: 

- Skal gennem observa-

tion af de studerendes 

undervisning udpege cen-

trale problemstillinger 

som udgangspunkt for 

vejledning og udvikling af 

praksis. 

 

Klasse-

ledelse 

lede inklusionsprocesser i 

samarbejde med eleverne. 

læringsmiljø, inklusion, konflikt-

håndtering og mobning. 

Krav til studerende: 

- Skal skrive dagsorden 

for hver time på tavlen 

- Skal i planlægning og til-

rettelæggelse af under-

visning være 

eksplicitte vedr. inklusi-

onsperspektivet. 

 

Praktiklærer: 

- Skal med udgangspunkt 

i egen lærerpraksis dele 

erfaringer vedr. konflikt-

håndtering, mobning og 

inkluderende lærings-

miljø. Studerende støttes 

i bestræbelserne på at til-

rettelægge en undervis-

ning, der inkluderer alle 

elever. 

 

Relati-

onsar-

bejde 

støtte den enkelte elevs ak-

tive deltagelse i undervisnin-

gen og i klassens sociale liv, 

samarbejde med forskellige 

parter på skolen, og  

anerkendende kommunikation, 

og ligeværdigt samarbejde, inklu-

sionsprocesser og 

Krav til studerende: 

- Skal kunne indgå i et li-

geværdigt samarbejde 

med elever, kolleger, for-

ældre og andre. Skal 

kunne kommunikere an-

erkendende med henblik 

på at støtte og inkludere 

den enkelte elev i under-

visning og klassens soci-

ale liv. 

- Skal tage del i det relati-

onelle arbejder der ligger 

udover de faglige timer. 

 

Praktiklærer: 



- Med udgangspunkt i 

egen praksis eksemplifi-

cerer praktiklæreren, 

hvordan man kommuni-

kerer anerkendende med 

henblik på elevernes ak-

tive deltagelse i undervis-

ning og klassens sociale 

liv. Praktiklæreren støtter 

desuden den studerende 

i at forbedre sine kompe-

tencer ift.v kommunika-

tion og samarbejde. 

 

kommunikere med forældre 

om elevernes skolegang. 

 

Processer, der fremmer godt 

skole-hjemsamarbejde og samar-

bejdsformer ved forældremøder 

og forældresamtaler og kontakt-

grupper. 

Krav til studerende: 

- Skal i den grad, hvor det 

er muligt deltage i arran-

gementer, der afholdes 

på skolen. 

 

Praktiklærer: 

- Deler erfaringer om 

skole-hjem-samarbejde 

med studerende og giver 

den studerende mulighed 

for at deltage i eventuelt 

forældresamarbejde. 

 

 


