
 

 

Praktik for lærerstuderende: Uddannelsesplan for Hillerød Privatskole 

Uddannelsesplanen består af 3 dele:1. Skoleprofil,2. praktikorganisering og formalia, 3.praktik og 

vejledning 

Hillerød Privatskole er bevidst om, at læreruddannelsen iflg. bekendtgørelse er forpligtet til at formulere 

krav til praktikskolerne, som sikrer de studerende det bedst mulige praktikforløb. Hillerød Privatskole er 

ligeledes bevidst om, at den er forpligtet til at udarbejde en uddannelsesplan for de konkrete 

praktikperioder, som har det sigte, at de studerende ved, hvordan deres praktik forløber, hvad skolen 

tilbyder og forventer af de studerende. 

1.Hillerød Privatskoles profil: 

Skolen er ensporet med klasser fra 0. – 10. klasse fordelt i en indskoling, et mellemtrin og en udskoling. 

Skolen er etageopdelt, således af hver afdeling har sin egen etage. Skolen har desuden gymnastiksal, 

faglokaler [fysik, musik, håndværk og design, billedkunst, industrikøkken], en aula og et konferencesal. I 

udskolingen er klasselokalerne udstyret med Apple-TV-faciliteter. 

Skolen har 200 elever og en lærerstab på 15, pedel og skolesekretær. Skolens daglige ledelse udgøres af en 

skoleleder og en viceskoleleder. Skolen er en privatskole med en bestyrelse valgt af skolekredsens 

medlemmer. Skolen har årligt tilsyn. 

Skolen følger regelsættet gældende for folkeskolen og skolens undervisningsplan kan ses på skolens 

hjemmeside. Timetallet er 30 ugt. lektioner i indskolingen -  og på mellemtrinnet og i udskolingen er 

timetallet 35 ugt. lektioner.  

Skolens elever rekrutteres fra Hillerød og det nordsjællandske område. Skolen har en skolebusordning 

Skolen har desuden en SFO. 

Skolens formål og værdigrundlag ses af skolens hjemmeside. 

2.Praktikorganisering og formalia: 

Ansvar for praktikken 

Hillerød Privatskole tilbyder praktik på tre kompetenceniveauer [didaktik, klasseledelse, relationsarbejde].  

Det er skolelederen og viceskolelederen, der har ansvaret for de studerendes praktik på skolen. 

Viceskolelederen er tidligere praktikleder på læreruddannelsen på UCL og har det koordinerende ansvar for 

samarbejdet med læreruddannelsen, planlægningen af studerendes praktik og de studerendes ophold som 

praktikanter på skolen. 

Skolen sikrer, at praktiklærerne er linjefagsuddannet eller har betydelig erfaring med fagundervisningen i 

de undervisningsfag, de studerende er i praktik i. Desuden tilstræbes det, at skolens praktiklærere på sigt 

gennemfører praktiklæreruddannelsen.  

Samarbejdet med den studerende 



Senest en måned før praktikkens påbegyndelse mødes den/de studerende med skolens 

ledelse/praktikkoordinatoren og de ansvarlige praktiklærere. Formålet med mødet er at sætte rammerne 

for den studerendes praktikforløb, herunder den studerendes praktikskema. På mødet drøftes desuden de 

gensidige forventninger til praktikforløbet. 

Senest 14 dage før praktikforløbets start præsenterer den studerende planerne for praktikforløbet. Denne 

præsentation sker på baggrund af et samarbejde mellem den studerende og praktiklærerne. 

Forud for praktiksamarbejdet laves der klare aftaler mellem den studerende og praktikskolen om 

samarbejdet, herunder krav og forventninger om skriftlighed i planlægningen, afholdelse af 

vejledningstimer, den studerendes praktikportfolio, indsamling af empiri fra praktikundervisningen og 

praktiklærernes rolle i forbindelse med den studerendes praktikundervisning. 

Under praktikforløbet understøtter og vejleder praktiklærerne den studerende med henblik på at denne 

kan opfylde færdighedsmål og kravene til praktikfolio. 

I forbindelse med praktikken kan den studerende, hvis det skønnes relevant for den studerendes 

studieforløb og praktik, tilbydes at deltage i forældrearrangementer i klasser og skole-hjemsamtaler. 

For den studerende er det praktiklærerne, der er de centrale samarbejdspartnere. Imidlertid kan den 

studerende forvente, at også praktikkoordinatoren og skolelederen kan spille en aktiv rolle i samarbejdet 

og vejledningen i forbindelse med praktikforløbet. 

Efter hvert afsluttet praktikforløb indkaldes den studerende og praktiklærerne til en fælles mundtlig 

evaluering. Den studerende skal her ud over udfylde skolens eget evalueringsskema. Resultaterne heraf 

formidles til skolens praktiklærere – og ønskes det til læreruddannelsens praktikledere. 

Den studerende er under praktikken på skolen underlagt samme arbejdsvilkår som skolens lærere når det 

drejer sig om mødepligt forfald m.m. Det forventes af den studerende, at denne deltager i samme grad som 

skolens lærere i undervisningen, møder, arrangementer svarende til et fuldtidsarbejde. 

Det forventes, at den studerende forud for praktikken har orienteret sig i de relevante informationer om 

praktikordningen i læreruddannelsen. 

Endelig forventes det af den studerende, at undervisnings – og lektionsplaner for den påtænkte 

undervisning i praktikperioden er skriftliggjorte forud for undervisningen og at disse er tilgået 

praktiklærerne og praktikkoordinatoren. 

 

 

3.Praktik og vejledning 

Hillerød Privatskole sørger for gennem rammesætning for praktikken og gennem praktiklæreres støtte og 

vejledning til den studerende, at denne får mulighed for at tilegne sig kompetencer, som de er formueret i 

læreruddannelsens praktikniveauer. Fokus vil være på færdighedsmålene.  

Kompetenceområde 1- Didaktik: Den studerende kan planlægge, gennemføre og evaluere 

undervisningssekvenser i samarbejde med medstuderende 

Kompetencemål: Den studerende kan i samarbejde med kolleger begrundet målsætte, planlægge, 

gennemføre, evaluere og udvikle undervisning. 



1. Niveau – Praktiklæreren støtter den studerende i dennes udformning af undervisningsplaner. Det 

indebærer vejledning i udformning af forløbs – og lektionsplaner, hvor målsætning og 

undervisningsevaluering er i fokus. Praktiklæreren observerer på en systematisk måde den 

studerendes undervisning og udpeger områder med henblik på vejledning. Praktiklærerens 

formidler strategier for iagttagelse af elever og spiller en aktiv rolle i redegørelser for elevernes 

udbytte af undervisning. I fokus herfor er undervisningens målsætning fagligt og socialt. 

2. Niveau – Praktiklæreren diskuterer og vejleder den studerende omkring undervisningsplaner set i 

forhold til undervisningsmetoder, differentieret undervisning, undervisningsmaterialer, og 

læremidler, herunder muligheder for inddragelse af IT i undervisningen. Praktiklæreren formidler 

og diskuterer evalueringsmetoder i forbindelse med undervisningsafvikling og elevernes 

læringsudbytte. 

3. Niveau – Praktiklæreren formidler og diskuterer undervisning i forhold til udarbejdelse af årsplaner, 

indsamling af empirisk materiale beregnet på studieprocesser i læreruddannelsen – herunder 

bacheloropgaven. 

Kompetenceområde 2 – Klasseledelse: Den studerende kan lede elevernes deltagelse i undervisningen 

Kompetencemål: Den studerende kan lede undervisning samt etablere og udvikle klare og positive 

rammer for elevernes læring, og klassens sociale fællesskab. 

1. Niveau – Praktiklæreren formidler og viser, hvorledes han/hun selv organiserer og rammesætter sin 

undervisning i en klasse med forskellige forudsætninger – og støtter den studerende i at 

rammesætte og organisere egen undervisning i klassen med henblik på fremme af elevernes 

læringsudbytte. 

2. Niveau – Praktiklæreren formidler, støtter og vejleder den studerende i at udvikle elevernes sociale 

kompetencer og skabelsen af et godt læringsmiljø. 

3. Niveau – Praktiklæreren formidler, støtter og vejleder den studerende i arbejdet med at lede 

inklusionsprocesser. 

Kompetenceområde 3 – Relationsarbejde: Den studerende kan kommunikere lærings- og 

trivselsfremkaldende med elever – og kommunikere med forældre om undervisningen og skolens formål 

Kompetencemål: Den studerende kan varetage det positive samarbejde med elever, forældre, kolleger 

og andre ressourcepersoner og reflektere over relationers betydning i forhold til undervisning samt 

elevernes læring og trivsel i skolen. 

1. Niveau – Praktiklæreren støtter den studerende i at udvikle elevtrivsel og at tilrettelægge 

motiverende læringsaktiviteter. Praktiklæreren viser og vejleder den studerende i, hvorledes der 

kommunikeres med forældre og elever om undervisningen 

2. Niveau – Praktiklæreren støtter g vejleder den studerende i samarbejde med eleverne og lærerne 

på basis af dialog omkring undervisningsjustering og aktiv elevdeltagelse. Praktiklæreren åbner den 

studerendes muligheder for skriftlig og mundtlig kommunikation med forældre i forhold til den 

gennemførte undervisning. 

3. Niveau – Praktiklæreren faciliterer den studerende i forskellige opgaver, der knytter sig til skole-

hjem-samarbejdet med den hensigt af udvikle klassens sociale liv og læring. 
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