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Naturen som pædagogisk læringsrum
Bedømmelse: Bestået / ikke bestået
Præstationsstandard: Avanceret niveau
Varighed: 1 uge
Ved søen, i hulen, oppe i træet, åbnes ny miljøer, hvor forskellige former for læring kan
foregå. Faget arbejder med en naturligt ramme for læring. Mytologi og fantasi er i spil,
når deltagerne er aktive, oplever, undersøger, stiller spørgsmål, bruger fantasien, leger
og udforsker. I naturen er alle på udebane, vi er alle i bevægelse og får mulighed for at
gribe nye roller. Den enkelte rykkes emotionelt i forhold til sig selv og til andre, og vi
opdager nye sider af sig selv og hinanden. Eleverne skal sætte mål, afprøve ideer og
justere sig frem til et resultat, for at forstå naturens sammenhænge, og menneskers
nysgerrighed til at efterligne og lære af den.
Mål for faget:
1. Eleven kan anvende viden om årstidernes kendetegn til at igangsætte
pædagogiske aktiviteter, der understøtter målgruppens kropslige oplevelser af
årstidernes skiften.
2. Eleven kan anvende viden om lokale planter og dyreliv til at igangsætte
aktiviteter, hvor den pædagogiske målgruppe undersøger og udforsker planter og
dyreliv.
3. Eleven kan anvende viden om kropsbevidsthed og motorisk udvikling til at støtte
og guide den pædagogiske målgruppes brug af naturen til leg og udforskning.
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Naturen som pædagogisk læringsrum
Bedømmelse: Bestået / ikke bestået
Præstationsstandard: Ekspert niveau
Varighed: 1 uge
Ved søen, i hulen, oppe i træet, åbnes ny miljøer, hvor forskellige former for læring kan
foregå. Faget arbejder med en naturligt ramme for læring. Mytologi og fantasi er i spil,
når deltagerne er aktive, oplever, undersøger, stiller spørgsmål, bruger fantasien, leger
og udforsker. I naturen er alle på udebane, vi er alle i bevægelse og får mulighed for at
gribe nye roller. Den enkelte rykkes emotionelt i forhold til sig selv og til andre, og vi
opdager nye sider af sig selv og hinanden. Eleverne skal sætte mål, afprøve ideer og
justere sig frem til et resultat, for at forstå naturens sammenhænge, og menneskers
nysgerrighed til at efterligne og lære af den.
Mål for faget:
1. Eleven kan anvende viden om årstidernes kendetegn til at vurdere og begrunde
pædagogiske aktiviteter, der understøtter målgruppens kropslige oplevelser af
årstidernes skiften.
2. Eleven kan anvende viden om lokale planter og dyreliv til målrettet at igangsætte
aktiviteter, hvor den pædagogiske målgruppe undersøger og udforsker planter og
dyreliv.
3. Eleven kan anvende viden om kropsbevidsthed og motorisk udvikling til målrettet
at støtte og guide den pædagogiske målgruppes brug af naturen til leg og
udforskning
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Rytmik, bevægelse og kroppens udtryksformer
Bedømmelse: Bestået / ikke bestået
Præstationsstandard: Avanceret niveau
Varighed: 1 uge
Udgangspunktet for dette valgfrie uddannelsesspecifikke fag er forskellige pædagogiske
målgrupper.
Der arbejdes med:
 Kroppen og kropslige udtryksformer som et redskab til kommunikation.
 Den sansemotoriske udvikling
 Indretningen af kreative bevægelsesrum, som understøtter sanseoplevelser og
fysiske aktiviteter.
 At afprøves forskellige bevægelsesaktiviteter, der understøtter målgruppens
fysiske udvikling og det sociale samspil.
Arbejdsmetoden veksler mellem teoretiske oplæg, gruppeopgaver og relevante
bevægelsesaktiviteter.
Mål for faget:
1. Eleven kan anvende viden om sansemotorisk udvikling til at indrette kreative
bevægelses-rum, der kan understøtte sanseoplevelser og motivere til fysisk
aktivitet i den pædagogiske praksis.
2. Eleven kan anvende viden om kroppen og kropslige udtryksformer som et redskab
til at kommunikere med forskellige pædagogiske målgrupper.
3. Eleven kan afprøve forskellige inde- og udendørs bevægelsesaktiviteter, der
understøtter den pædagogiske målgruppes fysiske udvikling og sociale samspil.
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Rytmik, bevægelse og kroppens udtryksformer
Bedømmelse: Bestået / ikke bestået
Præstationsstandard: Ekspert niveau
Varighed: 1 uge
Udgangspunktet for dette valgfrie uddannelsesspecifikke fag er forskellige pædagogiske
målgrupper. Der arbejdes med:
 Kroppen og kropslige udtryksformer som et redskab til målrettet kommunikation.
 Den sansemotoriske udvikling
 Indretningen af kreative bevægelsesrum, som understøtter sanseoplevelser og
fysiske aktiviteter.
 At begrunde og vurdere bevægelsesaktiviteter med udgangspunkt i målgruppens
fysiske udvikling og det sociale samspil
Arbejdsmetoden veksler mellem teoretiske oplæg, gruppeopgaver og relevante
bevægelsesaktiviteter.
Mål for faget:
1. Eleven kan anvende viden om sansemotorisk udvikling til at vurdere og begrunde
indretningen af kreative bevægelsesrum, der kan understøtte sanseoplevelser og
fysisk aktivitet i den pædagogiske praksis.
2. Eleven kan anvende viden om kroppen og kropslige udtryksformer som et redskab
til at kommunikere målrettet med forskellige pædagogiske målgrupper.
3. Eleven kan begrunde og vurdere forskellige inde- og udendørs
bevægelsesaktiviteter, der understøtter den pædagogiske målgruppes fysiske
udvikling og sociale samspil.
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Understøttende undervisning
Bedømmelse: Bestået / ikke bestået
Præstationsstandard: Avanceret niveau
Varighed: 1 uge
I det valgfri uddannelsesspecifikke fag ”Understøttende undervisning” skal du arbejde
med den del af den pædagogiske assistents arbejdsområde, der foregår sammen med
lærere og pædagoger i skoler.


Du lærer, hvordan man lærer. Vi arbejder med begrebet didaktik.



Du lærer, hvordan kreative aktiviteter kan motivere barnet i dets læring.



Du lærer, hvordan man kan skabe ro og fordybelse i klasserummet.



Du lærer, hvordan du kan bruge digitale og sociale medier i arbejdet med børn i
skolen.

Mål for faget:
1. Eleven kan anvende viden om didaktiske begreber til at deltage i planlægning og
igangsættelse af aktiviteter der fremmer læring, udvikling og trivsel.
2. Eleven kan anvende viden om læreprocesser og kreative aktiviteter i det
pædagogiske arbejde med at øge børn og unges motivation og sociale
kompetencer.
3. Eleven kan anvende viden om psykologiske og pædagogiske processer og tilgange
til at understøtte ro og fordybelse i den pædagogiske praksis.
4. Eleven kan selvstændigt afprøve digitale- og sociale medier som redskaber til
læring, formidling og dokumentation
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Det pædagogiske måltid og sundhed
Bedømmelse: Bestået / ikke bestået
Præstationsstandard: Avanceret niveau
Varighed: 1 uge
Udgangspunktet for dette valgfrie uddannelsesspecifikke fag er forskellige pædagogiske
målgrupper.
Der arbejdes med:
 Måltidet som pædagogisk aktivitet.
 Kulturelle samspilsprocesser
 Social læring, trivsel og udvikling
 Kost og sundhed og kunne inddrage dette i planlægning og tilberedelse af et
måltid
 Mad, sansning og æstetik i forbindelse med måltidet
Arbejdsmetoden veksler mellem teoretiske oplæg, gruppeopgaver og madlavning.
Mål for faget:
1. Eleven kan anvende viden om måltidet som pædagogisk aktivitet, til at
understøtte kulturelle samspilsprocesser, social læring, trivsel og udvikling.
2. Eleven kan anvende viden kost og sundhed til at inddrage den pædagogiske
målgruppe i planlægning og tilberedelse af måltidet.
3. Eleven kan anvende viden om mad, sansning og æstetik i tilrettelæggelsen af det
pædagogiske måltid.
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Det pædagogiske måltid og sundhed
Bedømmelse: Bestået / ikke bestået
Præstationsstandard: Ekspert niveau
Varighed 1 uge
Udgangspunktet for dette valgfrie uddannelsesspecifikke fag er forskellige pædagogiske
målgrupper.
Der arbejdes med:
 Måltidet som pædagogisk aktivitet.
 Kulturelle samspilsprocesser
 Social læring, trivsel og udvikling
 Kost og sundhed og kunne inddrage dette i planlægning og tilberedelse af et
måltid
 At begrunde og vurdere tilrettelæggelsen af måltidet med udgangspunkt i viden
om mad, sansning og æstetik.
Arbejdsmetoden veksler mellem teoretiske oplæg, gruppeopgaver og madlavning.
Mål for faget:
1. Eleven kan anvende viden om måltidet som pædagogisk aktivitet, til målrettet at
understøtte kulturelle samspilsprocesser, social læring, trivsel og udvikling.
2. Eleven kan anvende viden om kost og sundhed til at vurdere og begrunde
inddragelsen af den pædagogiske målgruppe i planlægning og tilberedelse af
måltidet.
3. Eleven kan anvende viden om mad, sansning og æstetik til at vurdere og
begrunde tilrettelæggelsen af det pædagogiske måltid.
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Digital pædagogisk praksis
Bedømmelse: Bestået / ikke bestået
Præstationsstandard: Avanceret niveau
Varighed: 1 uge
I dette fag fokuseres der på hvordan sociale- og digitale medier, påvirker inklusion- og
eksklusionsmekanismer i den pædagogiske praksis. Vi sætter fokus på hvordan
inddragelse af medierne kan påvirke vurderingen af og skabelsen af egne kreative og
æstetiske produkter. Og hvordan kan inddragelsen af disse medier være med til at
motivere forskellige målgrupper, til div. pædagogiske aktiviteter, særligt med henblik på
fysiske aktiviteter.
Mål for faget:
1. Eleven kan anvende viden om inklusions- og eksklusionsmekanismer til at
observere hvordan gruppedynamikker påvirkes ved inddragelsen af sociale- og
digitale medier i den pædagogiske praksis.
2. Eleven kan anvende viden om sociale og digitale mediers betydning for den
pædagogiske målgruppes vurdering af egne æstetiske og kreative produkter, til at
reflektere over inddragelsen af sociale- og digitale medier i en pædagogisk
aktivitet.
3. Eleven kan anvende viden om motivation og demotivation hos forskellige
pædagogiske målgrupper, til at inddrage sociale- og digitale medier som redskab
til at motivere målgruppen til at deltage i fysisk udviklende aktiviteter.
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Digital pædagogisk praksis
Bedømmelse: Bestået / ikke bestået
Præstationsstandard: Ekspert niveau
Varighed: 1 uge
I dette fag fokuseres der på hvordan sociale- og digitale medier, påvirker inklusion- og
eksklusionsmekanismer i den pædagogiske praksis. Vi sætter fokus på hvordan
inddragelse af medierne kan påvirke vurderingen af og skabelsen af egne kreative og
æstetiske produkter. Og hvordan kan inddragelsen af disse medier være med til at
motivere forskellige målgrupper, til div. pædagogiske aktiviteter, særligt med henblik på
fysiske aktiviteter.
Mål for faget:
1. Eleven kan anvende viden om inklusions- og eksklusionsmekanismer til målrettet
at observere hvordan gruppedynamikker påvirkes ved inddragelsen af sociale- og
digitale medier i den pædagogiske praksis.
2. Eleven kan anvende viden om sociale og digitale mediers betydning for den
pædagogiske målgruppes vurdering af egne æstetiske og kreative produkter, til at
vurdere og begrunde inddragelsen af sociale- og digitale medier i en pædagogisk
aktivitet.
3. Eleven kan anvende viden om motivation og demotivation hos forskellige
pædagogiske målgrupper, til at vurdere og begrunde inddragelsen af sociale- og
digitale medier som redskab til at motivere målgruppen til at deltage i fysisk
udviklende aktiviteter.
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Specialpædagogiske metoder
Bedømmelse: Bestået / ikke bestået
Præstationsstandard: Avanceret niveau
Varighed: 2 uger
På det valgfri uddannelsesspecifikke fag Specialpædagogiske metoder får du viden om
målgrupper med forskellige udviklingsforstyrrelser og andre målgrupper, der har behov
for specialpædagogiske metoder.


Du lærer hvordan du kan tilpasse pædagogiske aktiviteter ud fra deres behov.



Du lærer hvordan du kan bruge en neuropædagogisk tilgang i arbejdet med disse
målgrupper.



Du lærer hvordan du samarbejder med andre faggrupper om at lave pædagogiske
observationer.



Du lærer hvordan man arbejder professionelt med en handleplan.

Mål for faget:
1. Eleven kan anvende viden om forskellige specialpædagogiske målgrupper i
tilrettelæggelsen af pædagogiske aktiviteter.
2. Eleven kan anvende viden om pædagogiske målgrupper med
udviklingsforstyrrelser til at igangsætte pædagogiske aktiviteter.
3. Eleven kan selvstændigt inddrage viden om neuropædagogiske metoder i egen
pædagogiske praksis.
4. Eleven kan selvstændigt forholde sig til egen pædagogiske praksis og arbejde
respektfuldt med udgangspunkt i den enkeltes behov, forudsætninger og
selvbestemmelsesret.
5. Eleven kan anvende viden om metoder til kvalitetssikring til at deltage i arbejdet
med resultat- og målstyring i forbindelse med handleplaner samt lokale procedure
og retningslinjer.
6. Eleven kan selvstændigt medvirke i tværfaglige praksisfællesskaber, hvor der
arbejdes med pædagogisk observation som redskab til at dokumentere den
pædagogiske praksis.
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Kulturel mangfoldighed i den pædagogiske praksis
Bedømmelse: Bestået / ikke bestået
Præstationsstandard: Avanceret niveau
Varighed: 2 uger
På det valgfri uddannelsesspecifikke fag ”Kulturel mangfoldighed i den pædagogiske
praksis” lærer du at se kulturel mangfoldighed som en ressource.


Du får en bred viden om kultur som noget der handler om hvor du kommer fra,
dit køn, din baggrund eller dit handicap.



Du skal arbejde med betydningen af din egen kultur i det pædagogiske arbejde.



Du lærer at tilpasse aktiviteter så de passer til mange kulturers forskellige behov.



Du lærer hvordan en anerkendende tilgang kan understøtte mødet med andre
kulturer.

Mål for faget:
1. Eleven kan anvende viden om betydningen af kulturopfattelser og
kategoriseringer til at igangsætte pædagogiske aktiviteter, der understøtter
kulturel mangfoldighed.
2. Eleven kan reflektere over betydningen af egen kultur og egne værdier i mødet
med den pædagogiske målgruppe.
3. Eleven kan i det pædagogiske arbejde anvende en bred forståelse af
kulturbegrebet, der knytter sig til etnicitet, køn, social baggrund og fysiske og
psykiske funktionsnedsættelser.
4. Eleven kan tage initiativ til at understøtte den pædagogiske målgruppes livsformer
og levekår gennem viden, forståelse og indsigt i den kulturelle baggrund som
ressource.
5. Eleven kan anvende viden om anerkendende metoder til at understøtte den
pædagogiske målgruppes egne forudsætninger og perspektiver.
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Medicinhåndtering
Bedømmelse: Bestået / ikke bestået
Præstationsstandard: Avanceret niveau
Varighed: 2 uger
Udgangspunktet for dette valgfrie uddannelsesspecifikke fag er forskellige pædagogiske
målgrupper.
Der arbejdes bl.a. med:
 Lokale retningslinjer og instrukser for medicinhåndtering og bortskaffelse
 Lovgivning og handlekompetence i forhold til sikkerhedsforanstaltninger
 Eget ansvar og kompetenceområde.
 Inddragelse af relevante samarbejdspartnere
 Forskellige etiske dilemmaer herunder muligheder som fx magtanvendelse,
indflydelse og selvbestemmelse
 Diagnoser – og medicinsk behandlings virkning og bivirkninger
 Lægemiddelformer, indhold, virkning, bivirkning og administrationsformer
Arbejdsmetoden veksler mellem teoretiske oplæg og problem- eller case orienterede
gruppeopgaver og evt. praktiske opgaver.
Mål for faget:
1. Eleven kan finde og anvende viden om lokale retningslinjer og instrukser for
medicinhåndtering, herunder bortskaffelse af lægemidler.
2. Eleven har viden om lovgivning og handlekompetence i forhold til
sikkerhedsforanstaltninger i omgangen med lægemidler, herunder selvstændigt
forholde sig til eget ansvar og kompetenceområde.
3. Eleven har viden om og kan tage initiativ til at inddrage relevante
samarbejdspartnere i forbindelse med medicingivning.
4. Eleven kan anvende viden om pædagogiske metoder, redskaber og praksisformer
til at arbejde med den pædagogiske målgruppes motivation, mestringsstrategier
og handlemuligheder.
5. Eleven kan reflektere over etiske dilemmaer i forbindelse med medicinhåndtering
herunder magtanvendelse og betydningen af den pædagogiske målgruppes
mulighed for selvbestemmelse, indflydelse og medansvar.
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6. Eleven skal kunne anvende viden om relevante diagnoser og betydningen af
virkning og bivirkning af den medicinske behandling, i forhold til at støtte og
vejlede den pædagogiske målgruppe i egen håndtering af medicin.
7. Eleven kan anvende viden om former for lægemidler og -lægemiddelgrupper,
deres indhold, virkning og bivirkning, samt administrationsformer ved indtagelse,
til at understøtte den pædagogiske målgruppe.
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Netværk og lokalsamfund i den pædagogiske praksis
Bedømmelse: Bestået / ikke bestået
Præstationsstandard: Avanceret niveau
Varighed: 2 uger
På det valgfri uddannelsesspecifikke fag ” Netværk og lokalsamfund i den pædagogiske
praksis” skal du, gennem teori og praksis, lære hvordan du kan se betydningen af det,
at vi lever i et demokrati, helt tæt på.


Du skal lære hvordan du kan arbejde med at motivere forskellige
samfundsgrupper til i fællesskab at handle ud fra deres behov og dermed føle at
de har en plads i samfundet.



Du får viden om betydningen af at foreninger og frivillige løfter sociale opgaver i
samfundet. Dette vil ske med oplæg af gæsteundervisere og besøg hos frivillige
organisationer.



Du lærer hvordan du selv kan tage kontakt til lokale foreninger og lignende for at
samarbejde om pædagogiske tilbud til bestemte målgrupper.

Mål for faget:
1. Eleven kan anvende viden om demokratiske principper i planlægning og
igangsættelse af pædagogiske aktiviteter i lokalsamfundet.
2. Eleven kan ud fra viden om forandringsstrategier og empowerment selvstændigt
medvirke i samarbejdet med den pædagogiske målgruppe og de pårørende om
styrkelse af det sociale netværk.
3. Eleven kan anvende viden om betydningen af socioøkonomiske bæredygtighed til
at inddrage lokale foreninger og virksomheder i pædagogiske aktiviteter.
4. Eleven kan tage initiativ til samarbejder med interesseorganisationer og frivillige i
planlægningen af pædagogiske aktiviteter for den pædagogiske målgruppe i
nærmiljøet.
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Børn i udsatte positioner i dagtilbud
Bedømmelse: Bestået / ikke bestået
Præstationsstandard: Avanceret niveau
Varighed: 1 uge
I det valgfri uddannelsesspecifikke fag ”Børn i udsatte positioner i dagtilbud” skal du
arbejde med den del af den pædagogiske assistents arbejdsområde, der handler om at
opspore og arbejde med børn i udsatte positioner, deres familier og dine tværfaglige
samarbejdspartnere.


Du lærer, hvad det vil sige at være et barn i en udsat position.



Du lærer at identificere tegn på, at et barn er i en udsat position.



Du lærer om miljøets betydning for barnet.



Du lærer konkrete metoder til af børn i udsatte positioner.



Du lærer om, hvilke tværfaglige samarbejdspartnere du kan inddrage i forhold til
det enkelte barn.

Mål for faget:
1. Eleven kan anvende viden om tidlig opsporing til at identificere børn i udsatte
positioner
2. Eleven kan anvende viden om børnesynet og det pædagogiske læringsmiljøs
betydning til at støtte børn i udsatte positioner og deres deltagelse i
børnefællesskabet.
3. Eleven kan gøre brug af løbende observation, refleksion, dokumentation og
evaluering af det pædagogiske læringsmiljø til at vurdere behov for inddragelse af
tværfaglige kompetencer i forhold til det enkelte barn.
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Trivsel, udvikling, læring og dannelse hos små børn
Bedømmelse: Bestået / ikke bestået
Præstationsstandard: Avanceret niveau
Varighed: 1 uge
I det valgfri uddannelsesspecifikke valgfag trivsel, udvikling, læring og dannelse hos små
børn, arbejder vi med metoder, der kan understøtte trivsel, læring, udvikling og
dannelse hos små børn.


Du lærer, hvordan det lille barn lærer psykologisk, socialt og kognitivt, så du kan
sætte de aktiviteter i gang og bruge redskaber, der understøtter barnets trivsel,
udvikling, læring og dannelse.



Du får viden om kommunikative metoder som eksempelvis børnetegn.



Du får viden om dialogisk læsning, så du kan bruge det i praksis med de 0-2 årige
og 3-5 årige børn.



Du får viden om, hvordan du kan samarbejde med barnets familie med fokus på
barnets trivsel, udvikling, læring og dannelse.



Du får viden om, hvordan rummets indretning kan stimulere det lille barns trivsel,
læring, udvikling og dannelse.

Mål for faget:
1. Eleven kan anvende viden om barnets psykologiske, sociale og kognitive
læreprocesser til at vælge aktiviteter og redskaber, der understøtter trivsel, udvikling,
læring og dannelse.
2. Eleven kan selvstændigt inddrage viden om kommunikative metoder som tegn-til-tale
og dialogisk læsning i det pædagogiske arbejde med 0-2 årige og 3-5 årige børn.
3. Eleven kan i den daglige dialog med familien anvende viden om familiens betydning
for barnets trivsel, udvikling, læring og dannelse.
4. Eleven kan anvende viden om det fysiske rums betydning for trivsel, læring, udvikling
og dannelse til at reflektere over det pædagogiske rums indretning.
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