PRAKTIKBESKRIVELSE
Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele:
A. Beskrivelse af praktikstedet
B. Uddannelsesplan for første praktikperiode
a) Pædagogens praksis
C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode
a) Specialiseringsmuligheder for Dagtilbudspædagogik
b) Specialiseringsmuligheder for Skole- og fritidspædagogik
c) Specialiseringsmuligheder for Social- og specialpædagogik

A. Beskrivelse af praktikstedet
Institutionens navn:

Den integrerede institution Riiset

Adresse:

Bellahøjvej 46. 2700 Brønshøj

Tlf.:

38 28 87 99

E-mailadresse:

riiset@riiset.dk

Hjemmesideadresse:

www.riiset.dk

Åbningstider:

Mandag til torsdag: 6.45-17, og 6.45-16.30 fredag.

Specialiseringsmuligheder på praktikstedet:
For hurtigt overblik - sæt kryds ved de specialiseringsmuligheder, der
er på praktikstedet.

Dagtilbudspædagogik (Sæt kryds i det/de relevante felter)

X

Skole- og fritidspædagogik (Sæt kryds i det/de relevante felter)
Social- og specialpædagogik (Sæt kryds i det/de relevante felter)

Praktikstedets formål - jævnfør lovgrundlag:
Beskrivelse af brugergruppen:

Normalområdet, alderen 0-6 år, børnehaven: 2,10-6 år.
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Antal børn/unge/voksne:

44 vuggestuebørn og 55 udflytterbørnehavebørn.

Aldersgruppe:

Vuggestue 0-3 år. Børnehave: 2,10-6 år.

Arbejdsmetoder:
Kort beskrivelse af praktikstedets pædagogiske praksis herunder
teoretiske og metodiske grundlag. (Uddybes senere i relation til
uddannelsesplanens videns- og færdighedsmål)

I den integrerede institution Riiset arbejder vi ud fra en anerkendepædagogik. Vi ser
barnet, som det individ det er, og ikke blot som en del af en gruppe. Barnet skal ses i
eget perspektiv. Det handler bl.a. om at kunne sætte sig i barnets situation kende dets
baggrund og give tid til at være nærværende – at forstå det enkelte barn og kunne
handle ud fra dette.
I vuggestuen har vi i disse år, leg/bevægelse/pædagogisk idræt, og sprogarbejde som
fokustemaer. Vi har et lille kravle/klatrerum til alle børn, og en stue der er indrettet
med klatrenet, og generelt i huset har vi mange redskaber der udfordre det 0-3 åriges
motoriske udvikling.
I udflytteren har vi natur og naturfænomener som vores hovedfokus. Vi er en
institution/udflytter som bruger meget tid ude i naturen, og vi kan altid finde på
aktiviteter både fysiske og kreative med naturen. Vi arbejder der ud over med
sprogudvikling, sociale- og personlige kompetencer kulturelle udtryksformer og krop
og bevægelse.
I begge afdelinger arbejder vi med større og mindre projekter over hele året. Nogle af
vores metoder er Årshjul, projektbeskrivelser og evalueringer af alle projekter, Trass,
Tidlig indsats (Københavns kommunes trivselsprojekt) m.m.
Se hele i årsplanen på: www.riiset.dk - årsplan under principdelen eller på dette link:
http://www.riiset.dk/index.php?option=com_content&task=view&id=73&Itemid=130

Fysiske rammer; ude og inde:
Faciliteter (herunder faciliteter i lokalområdet)

Vuggestuen: 4 stuer og en legeplads.
Udflytterbørnehaven: Vi har opsamling i Bellahøj og tager til Fredensborg med
udflytterbus, hvor vi har et hus og en stor grund med legeplads og skov.

Ansatte:
(Antal og faggrupper – pædagogisk faggruppe og andre faggrupper)

Vuggestuen: Vi har to pædagoger og en medhjælper på tre af stuerne og en pædagog
og to medhjælpere på en af stuerne.
Udflytterbørnehaven: Vi har to pædagoger og en medhjælper på hver af de to stuer i
udflytterbørnehaven.
Der ud over har vi af og til løntilskudsansatte, praktikanter fra forskellige relevante
uddannelser.

Dato for sidste revidering:

15. januar 2015.
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