
Uddannelsesplan for pædagogstuderende for SFO’en i Deutsche Schule Rothenkrug 

 

Velkomst 

Vi vil gerne byde dig som studerende hjerteligt velkommen i praktik her hos os i SFO’en for Deutsche Schule 

Rothenkrug. Vi håber at du får et lærerigt ophold her hos os og at du får en god oplevelse blandt alle vores 

dejlige børn og gode kolleger. 

 

Beskrivelse af praktikstedet 

Skolefritidsordningen i Deutsche Schule Rothenkrug består pt. af en lille børnegruppe på i alt 11 børn, i 

alderen 6 – 10 år. I SFO’en har vi funktionsopdelte rum, hvor børnene har mulighed for at, lege, lave lektier, 

bage/lave mad, klippe/klistre, spille spil, læse bøger osv. 

Vi har et stort udeareal med multibane til forskellige sportslige aktiviteter samt står skolens idrætshal os til 

rådighed.  

 

Målsætning  

Her i SFO’en er vores mål, at skabe gode relationer og trivsel børnene imellem og mellem barn og voksen. 

Vi vil sørge for, i samarbejde med skolen, at se børnene der hvor de er og som det individ de er, ruste dem 

til et liv efter skolen ved at udvikle og fremme børnenes egne interesser og skabe tillid og tryghed, så 

børnene kan indgå i samfundet som et hel menneske. 

 

Praktisk info 

 

Institutionen SFO Deutsche Schule Rothenkrug 

Adresse Østergade 49, 6230 Rødekro 

Telefonnummer SFO: 74 69 49 02     Skole: 74 66 20 29 

Email kj@dsro.dk, info@dsro.dk 

Hjemmeside www.dsrothenkrug.dk 

Åbningstider Man. – Tors. 6:30 – 8:15 / 14:00 – 16:45 
Fre. 6:30 -8:15 / 14:00 – 15:45 

SFO leder  Kenny R. Jensen 

Målgruppen Børn i alderen 6 – 12 år 

Personalegruppen Leder, 2 medhjælpere 

Tværfagligt samarbejde Lærere, psykologer, tale/høre-pædagog mm.  
 

  

 



Praktikperioden 

 

Pt. tilbyder vi kun praktiksted for praktik 1 studerende, vi arbejder dog på at kunne byde praktik 2 og 3 

studerende velkommen i huset også.  

 

I den 1. praktik, vil dit fokus, ud over de opgaver du får med fra uddannelsesstedet og din arbejdsportfolio, 

være på relationer og refleksion.  

Praktik 1 er som sagt en travl periode, da der er meget der skal nås på meget lidt tid, derfor vil der i denne 

periode blive arbejdet meget målrettet ud fra de opgaver du bliver stillet over for. Det betyder dog også for 

dig at du vil have mindst 2 vejledningstimer om ugen og altid vil have mulighed for at kunne kontakte din 

praktikvejleder her på stedet.  

Du får en arbejdsplan, hvor du kommer til at indgå i hverdagen her på stedet, dog kommer du ikke til at stå 

selv, du vil altid være sammen med en medarbejder herfra.  

I første praktik skal du have 30 timer om ugen på arbejdsplanen og derudover har du 10 timer til 

forberedelse, som enten kan laves derhjemme, på UC Syd eller her på stedet. Da det i SFO er svært at få 30 

timer afsat, vil du også indgå i skoledelen, hvor du vil komme til at følge vores støttepædagoger i deres 

arbejde.  

Vejledninger 

Til vejledninger, er det din opgave at lave en dagsorden og sørge for at praktikvejleder har den mindst 1 dag 

inden vejledningen. Ved vejledning har du mulighed for at stille spørgsmål ift. det der beskæftiger dig i 

praktikken. Desuden er det en god ide at have lavet nogle skriftlige iagttagelser til vejledningstimerne.  

 

Dine mål i SFO’en: 

 Du skal vise interesse og indgå aktivt i det daglige arbejde.  

 Du skal planlægge, tilrettelægge og udføre mindst én pædagogisk aktivitet. 

 Samarbejde med kollegaer.  

 Lære at håndtere konflikter.  

 Skabe relationer på tværs af alder/klasser.  

 Reflektere over egen praksis og det pædagogiske arbejde der udføres her på stedet.  

 Skriftlig observation og iagttagelser.   

 Skabe sammenhæng imellem teori og praksis.  

 


