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Beskrivelse af Korning USFO og Landsbyhaven
Korning USFO er en udvidet skolefritidsordning, som har dispensation til at optage
børn fra 3 år. Børnehaveafdelingen hedder Landsbyhaven.
Skolefritidsordningen følger de overordnede mål og rammer fra
Undervisningsafdelingen, og Børnehaven følger overordnede mål og rammer fra
Dagpasning.
Landsbyordning:
Korning Skole og USFO er stolte af Landsbyordningen, da den kan være med til at
skabe en rød tråd gennem barnets liv, fra det starter i dagpleje, kommer i børnehave
og videre til skole til og med 4. kl. Derefter fortsætter børnene til Løsning Skole, da
Korning Skole er en afdeling ud fra Løsning Skole.
Der foregår et meget bredt samarbejde og brobygning mellem dagplejen og
børnehaven og børnehaven og skole.

Hvorfor vil Korning USFO gerne være praktiksted for PAU studerende?
Korning SFO og Landsbyhaven ønsker at være med til at uddanne PAU studerende,
da den studerende i sit praktikforløb kan få koblet teori og praksis sammen.
Du skal som studerende sætte dig nogle faglige og personlige mål for din praktik, og
disse mål ønsker vi som praktiksted være bidragende til, at du når som studerende, og
derved udvikler din faglighed. Der stille nogle overordnede mål for de to praktikker
som er beskrevet i det følgende:

Forbesøg:
Inden praktikken starter aftaler du et møde med praktikstedet. Målet med dette møde
er:
• At du ser praktikstedet og møder dine kollegaer samt praktikvejleder
• At du får aftalt mødetidspunkt for den 1. dag
• At du får udleveret mødeplan for de første 4 uger af din praktik
• At du får underskrevet børneattest samt tavshedserklæring

Mål for 1. praktik: (fra praktikhåndbogen)
• At opøve færdighed i at forstå og forholde sig til praktikstedets opgaver og
funktioner i samfundet
• At opøve færdigheder i at iagttage og fagligt begrunde observationer.
• At opøve færdigheder i at indgå i en målrettet og udviklingsorienteret
kommunikation, der understøtter anerkendende relationer
• At opøve færdigheder i at planlægge, sætte rammer for og afvikle aktiviteter,
som udfordrer barnets udvikling uanset funktionsevne.
• At opøve færdigheder i samarbejde med forældre, kollegaer og andre
professionelle, samt opøve færdigheder i at formidle pædagogiske overvejelser
• At opøve færdigheder i at arbejde målrettet med aktiviteter, der stimulerer børn
• At opøve færdigheder i konflikthåndtering på en respektfuld og anerkendende
måde
• At opøve færdigheder i at arbejde ud fra lovgivning og retningslinjer for
tavshedspligt

Mål for 2. praktik: (fra praktikhåndbogen)
Ud over målene fra 1. praktik er det målet at eleven ved afslutning af 2.
praktikperiode:
• Kan planlægge og gennemføre fagligt begrundede forløb selvstændigt og i
samarbejde med andre, herunder inddrage aftaler om handle eller læreplaner
• Kan planlægge og gennem og evaluere aktiviteter, der motiverer til fysisk
udfoldelse og glæde ved bevægelse
• Kan med respekt for den enkeltes ressourcer, livsvilkår, livsform og
selvbestemmelse formidle informationer om såvel regionale, kommunale som
private aktivitetstilbud til børn med særlige behov
• Kan planlægge og gennemføre aktiviteter og andre pædagogiske tilbud med
udgangspunkt i de pædagogiske lære- handleplaner samt evaluere effekten af
aktiviteterne
• Kan deltage i arbejde med børnemiljøvurderinger i dagtilbud for børn
• Kan arbejde alene og tage vare på det fysiske og psykiske arbejdsmiljø i
forhold til egen rolle i relation til arbejdsmiljøet og dets betydning
• Kan arbejde sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende i arbejdet med
børn i udøvelsen af det pædagogiske arbejde
• Kan anvende IT – systemer i informationssøgning, kommunikation, faglig
formidling, samarbejde og dokumentation af eget arbejde

Vi kan tilbyde dig:
• at vi imødekommer dig anerkendende og taler pænt til dig
• at du altid kan gå til kollega eller ledelse, hvis der er noget du er i tvivl om
eller usikker på
• at du bliver sat ind i de praktiske opgaver samt aktiviteter sammen med
børnene
• at du præsenteres for de aftaler der ligger, både personalemæssige samt
pædagogiske
• at du som studerende har en vejleder (der tager eller har taget
vejlederuddannelsen)
• at du bliver tilknyttet en fast gruppe børn, hvor din vejleder er tilknyttet
• at din praktikvejleder introducerer dig for praktikstedets kultur, målsætninger
og arbejdsmetoder
• at din praktikvejleder støtter og vejleder dig med udgangspunkt i dine behov
• vejledning 1 time om ugen
• at du deltager i teammøde, personalemøde og MED møder.

Vi forventer af dig:
• At du laver et opslag, hvor du skriver lidt om dig selv, og med et billede af dig
på. Denne skal hænge på opslagstavlen som info til forældre.
• At du i løbet af de første dage får dig præsenteret for børn, forældre og
personale.
• At du møder op i præsentabelt tøj
• At du er i mødekommende overfor børn, forældre og personale
• At du taler pænt til børn, forældre og personale (ikke bander)
• At du tager del i de praktiske gøremål, tømme opvaskemaskine, rydde op
o.lign.
• At du er deltagende og aktiv sammen med børnene.
• At din mobil ligger i tasken eller i garderoben
• At du følger de aftaler der er i institutionen
• At du overholder din tavshedspligt
• At du kommer til personale eller ledelse, hvis der er noget som er svært for dig
eller du er i tvivl om
• At du har et udkast til din personlige uddannelsesplan klar til praktikken
• At du er forberedt til vejledningstimerne
• At du skiver logbog eller andet
• At du læser relevant litteratur

Korning SFO og Landsbyhaven glæder sig til et godt og konstruktivt
samarbejde med dig som PAU studerende

