Velkomst til studerende i
Sneglehuset

Velkommen i Sneglehuset

Kære studerende!
Vi håber, du må få en god og indholdsrig praktik hos os. En praktik som
vil være lærerig, ikke kun for dig, men for os alle i institutionen.
Med denne velkomstfolder håber vi, at synliggøre hvilke forventninger
og krav vi har til dig som studerende, samt hvad vi kan tilbyde dig som
institution.
Din praktikvejleder er:

Besøg i Sneglehuset forud for praktikperioden
Den studerende orienterer om:
Studieforløb indtil dato.
Tidligere erfaringer.
Områder du er specielt optaget af.
Praktikvejlederen orienterer om:
Velkomstfolderen til studerende.
Evt. mødetider.
Evt. arbejdsplan.
Præsentation og rundvisning i Sneglehuset.

Tilbud, krav og forventninger
Vi kan tilbyde dig:
En personalegruppe der er aktiv og synlig i hverdagen, og som har lyst og
vilje til at udvikle vores faglige viden. Vi er derfor meget positiv indstillet
overfor studerende.
1,5 times vejledning hver uge, samt den studerendes punkt på vores
personalemøde.
Respekt for din dobbeltrolle som studerende og lønnet medarbejder, der
indgår i normeringen. Dog forventer vi fleksibilitet, hvis der skulle opstå
akutte problemer, da hverdagen blandt børnene, går forud for dine
studier.
Vi vil opfatte dig som en ligeværdig kollega, der engagerer sig i et
forpligtende samspil med os.
En praktikvejleder og nogle kollegaer som ønsker dig en lærerig praktik så brug os!
Vores hjemmeside som beskriver Sneglehuset.

Vi kræver og forventer af dig:
At du viser interesse for arbejdet hos os, er aktiv, angageret og ansvarlig.
At du læser vores hjemmeside med vores overordnede pædagogiske
principper.
At du skriver logbog, som kan være grundlag for vejledningstimerne.
At du er bevidst om, at det er dig og din uddannelse, og at du derfor
forholder dig aktivt til det at være studerende.
At du aktivt deltager i stuemøder, personalemøder og forældremøder,
hvis der er muligt i praktikperioden.

At du involverer dig, er nysgerrig, undrende, eksperimenterende og gør
dine egne erfaringer.
At du både arbejder selvstændigt og samarbejder.
At du tidligt gør dig synlig i institutionen, ved bl.a. at informere om dig
selv, dine mål og din uddannelse på personalemøde.
At du den første dag medbringer et opslag til forældretavlen, hvor du
præsenterer dig selv.
At du hilser på og præsenterer dig selv for forældrene i hele Sneglehuset.

Vejledning
Det er din opgave som studerende at udforme dagsorden til
vejledningstimerne og efterfølgende skrive referat.
Du er som studerende ansvarlig for at medbringe eksempler på situationer
og episoder i hverdagen, der ønskes vejledning på samt medbringe en
brugbar logbog.
Gennem dialog afgøres det, hvad vi tager op i vejledningstimerne.
Ved hver vejledning bruges der ca. 10-15 minutter, hvor du og din
vejleder snakker om, hvordan det går i hverdagen.
Ved midtvejsevalueringen tages der udgangspunkt i dine faglige og
personlige mål for praktikken. Endvidere tages der udgangspunkt i vores
forventninger til dig.
Vi er sammen ansvarlige for at skabe en atmosfære, som giver mulighed
for både at give støtte og udfordring til dig som studerende.
Der er mulighed for at hente anden pædagogisk personale i huset til at
belyse dine emner.
De involverede parter deltager aktivt i vejledningsprocessen.

Velkommen!

