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Skolen som uddannelsessted
Institut Sankt Joseph (ISJ) er en katolsk grundskole med i alt 760 elever fra børnehaveklasse 
til 10. klasse. 

Vi ser os selv som en bredt funderet humanistisk dannelsesinstitution, som under mot-
toet ”Det er menneskets opgave at blive menneske” ønsker at medvirke til elevernes trivsel, 
dannelse og uddannelse ud fra bl.a. følgende:

•  Det enkelte menneskes uangribelige værd
•  Selvindsigt, kompetenceudvikling og livsduelighed
•  Ansvar og respekt for eget liv, for medmennesket og for verden
•  Omsorg, fællesskab og demokrati

I august 2014 åbnede vi ny international afdeling. Pr. 1. august 2016 havde vi således to ful-
de A og B spor (0.-9.kl.), fire C-klasser (2.-5.kl.), én 10.kl. og syv I-klasser i international af-
deling. 

Skolen har et klart internationalt præg med børn fra 59 forskellige lande (33 forskellige 
sprog). I de danske klasser foregår undervisningen på dansk, og alle eleverne taler dansk, om 
end ca. 24 % af eleverne er tosprogede jf. Undervisningsministeriets definition. Disse ele-
ver kommer fra hjem med et stort ønske om integration i det danske samfund, og har derfor 
valgt en dansksproget skole. Størstedelen af disse elever modtager undervisning i dansk som 
andetsprog.  

Fremmedsprogsundervisningen begynder tidligt på ISJ; eleverne har engelsk fra børne-
haveklassen og tysk eller fransk fra 5. klasse.  

I bilingual-klasserne er undervisningssproget engelsk og dansk (bilingual). Matematik, 
engelsk og science følger ”Cambridge Examinations”, de andre fag følger det danske curri-
culum ”Fælles Mål”. 

Udover den skemalagte undervisning tager 2. klasserne hvert år på en 3-dages hyttetur, 
6. klasserne på en uges lejrskole, 6.+7.kl.´s katolikker på klostertur til Nütschau, 8. klasserne 
på studietur til Rom, 9. klasse på 3-dages retræte og 10. klasse på studietur til USA. 

Af skolens elever er ca. 20 % katolikker og ca. 60 % medlemmer af folkekirken. Herud-
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over har vi en række andre trossamfund repræsenteret. Skolen har en klar økumenisk profil 
med flere religionstimer end folkeskolen og med lokale sognepræster – en katolsk og en pro-
testantisk – tilknyttet.

International afdeling på ISJ
Vores internationale afdeling kom godt igennem det første år (2014) og vi er nu i gang med 
at konsolidere på en lang række områder. 

Som altid med ”pilotprojekter” har der været brug for en række justeringer. Én af de 
store og spændende udfordringer er at fastholde og videreudvikle den internationale af-
deling som en dansk skole med en international afdeling; og ikke en international skole. 
Målet er således, at vores mangeårige kultur i forhold til dannelse, undervisning og for-
ældresamarbejde skal videreføres i den internationale afdeling. Forældrene i den inter-
nationale afdeling kommer fra hele verden – og med selvsagt meget forskellige forvent-
ninger til hvad ”skolen skal og bør”. Her ligger der fortsat en stor opgave i forhold til 
blandt andet kommunikation. En anden ting som naturligvis også har krævet stor op-
mærksomhed, er det nye curriculum fra Cambridge som følges i engelsk, matematik og 
science. Her har vi netop været igennem ”Cambridge Checkpoints” med fine resultater.                                                                                                                           
I forhold til målsætningen om at afdelingen skal være en fuldt integreret del af resten af sko-
len, går det generelt set fint. På elevniveau har flere af vores danske klasser fx idræt sammen 
med en i-klasse, og på lærerniveau er bilingual-lærerne fuld integrerede på alle planer (lærer-
møder, temadage, sociale arrangementer mv.) 

Det professionelle miljø på ISJ
På ISJ har vi en udviklingsgruppe (UG) bestående af repræsentanter fra lærerne, pædagoger-
ne og ledelsen. UG har til opgave at være motor og tovholder i alle større udviklingsarbejder 
på skolen. De seneste års fokusområder ser ud som følger:

• Den gode undervisning – Børn lærer forskelligt
• kollegavejledning 
• Interkulturelle kompetencer.

I skoleåret 16/17 har vi valgt at arbejde med følgende: 

• Lærernes teamsamarbejde
• Katolsk humanistisk dannelse.
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Forventninger til 
praktikkens parter
Institut Sankt Joseph, den praktikansvarlige og praktiklæreren

•  Vores praktikansvarlige og koordinator holder et velkomstmøde, hvor praktiklærere 
vil være til stede samt en repræsentant fra ledelsen. Her vil vi gennemgå praktikpe-
rioden sammen samt forventningsafstemme den studerende og praktiklæreren imel-
lem

•  Praktiklærerne og skolens praktikansvarlige samarbejder, støtter, udfordrer og vejle-
der på forskellig vis de studerende undervejs i praktikken 

•  Vi vil tilstræbe, at de/den studerende kommer til at arbejde med så mange områder 
af lærerarbejdet som muligt.   

•  Den praktikansvarlige sørger for at afholde et afsluttende evalueringsmøde sidst i 
praktikperioden, hvor praktiklærere, den/de studerende og en repræsentant fra le-
delsen er til stede.

Den studerende
•  Du orienterer dig på skolens hjemmeside især med henblik på skolens værdigrund-

lag inden det første møde
•  Du tager medansvar for din praktikperiode på skolen 
•  Du kommer velforberedt og med åbent, positivt sind 
•  Du indgår i skolens liv i dit samarbejde med medstuderende og med dine praktiklæ-

rere.

Læreruddannelse og UC-praktiklærer
•  Holder skolen opdateret i god tid med information om praktikken, navne på stude-

rende, deres fag mm.
•  Tager initiativ til mødested, så vi har en god dialog om praktikken på alle niveauer 

og mellem alle parter.
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Kompetencemålene for praktikken

Kompetenceområde Kompetencemål Skolens indsats

Didaktik:
Didaktik omhandler målsætning, plan-
lægning, gennemførelse, evaluering og 
udvikling af undervisning, herunder 
læringsmålstyret undervisning

Den studerende kan i samarbejde med 
kollegaer begrundet målsætte, plan-
lægge, gennemføre, evaluere og udvikle 
undervisning

Praktiklæreren vil med afsæt i egen 
praksis  vejvise og støtte den studeren-
de i udformningen af undervisnings-
planer

Praktiklæreren vil vejvise og vejlede 
den studerende og komme med re-
fleksioner over de observationer, der er 
gjort med hensyntagen til praktikni-
veauet  

Klasseledelse:
Klasseledelse omhandler organisering 
og udvikling af elevers faglige og socia-
le læringsmiljø

Den studerende kan lede undervisning 
samt etablere og udvikle klare og po-
sitive rammer for elevernes læring, og 
klassens sociale fællesskab

Praktiklæreren vil med udgangspunkt 
i egen praksis demonstrere, hvordan 
vedkommende tilrettelægger sin under-
visning 

Praktiklæreren vil vejvise og vejlede 
den studerende i selv at tilrettelægge 
sin undervisning med henblik på tyde-
lighed, rød tråd og struktur samt skabe 
grobund for en kultur med tryghed, 
læring og gensidig respekt 

Relationsarbejde:
Relationsarbejde omhandler kontakt 
og relationer til elever, kollegaer, foræl-
dre og skolens ressourcepersoner

Den studerende kan varetage det posi-
tive samarbejde med elever, forældre, 
kollegaer og andre ressourcepersoner 
og reflektere over relationers betydning 
i forhold til undervisning samt elever-
nes læring og trivsel i skolen

Praktiklæreren vil med udgangspunkt 
i egen praksis vejlede og vise, hvordan 
man som lærer møder eleverne med 
forskellige forventninger til faglige så-
vel som sociale aspekter, og hvordan 
man kommunikerer både verbalt og 
nonverbalt

Praktiklæreren giver den studerende 
mulighed for at etablere kontakt til for-
ældrene – primært angående den un-
dervisning, den studerende har plan-
lagt at gennemføre.
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Kategori 1:
Den studerende arbejder her sammen med en praktiklærer og udfører opgaver initieret af praktiklæreren. Hos os 
forventer vi, hvis muligt, at den studerende underviser ca. 3 lektioner om dagen = 90 lektioner/ 67,5 timer pr. prak-
tikperiode. Desuden forbereder og efterbehandler studerende og lærerne en del af undervisningen sammen. Dertil 
kommer løsning af andre læreropgaver. Alt i alt en arbejdsbelastning for de studerende på ca. 110 timer. 

Kategori 2:
Den studerende arbejder uden praktiklærer, men med læreropgaver initieret af praktiklæreren/skolen fx forberedelse 
og efterbehandling af undervisning og vejledning, skole- hjemsamarbejde mm. ca. 50 timer

Kategori 3:
Den studerende arbejder uden praktiklærer fx med at dygtiggøre sig på eget initiativ for at kunne løse læreropgaven. 
ca. 50 timer

Kategori 4:
Den studerende får vejledning af praktiklærer eller andre ressourcepersoner på skolen ca. 15 timer

Praktikkens forløb
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Oversigt for praktikkerne 2016-2017 
Professionshøjskolen Metropol

Praktikniveau I II III

Årgang 2. årgang 3. årgang 4. årgang

Periode for praktik Praktikugerne er på i alt 6 
uger

Praktikugerne er uge 46-47 
2016 og uge 7-11 (inkl. en 
uges vinterferie)

Praktikugerne er på i alt 6 
uger

Praktikugerne er uge 39-45 
2016 (inkl. en uges efterårs-
ferie)

Praktikugerne er på i alt 6 
uger

Praktikugerne er uge 5-11 
2017 (inkl. en uges vinterfe-
rie)

Eksamen Kompetencemålsprøven afhol-
des i uge 16 2017 på praktik-
skolen Institut Sankt Joseph

Kompetencemålsprøven afhol-
des i uge 50 2016 på lærerud-
dannelsen Professionshøjsko-
len Metropol

Kompetencemålsprøven afhol-
des i uge 16 2017 på lærerud-
dannelsen Professionshøjsko-
len Metropol

Antal studerende Op til 4 studerende 2-3 studerende, hvor de har 
det fag fælles, der skal være i 
fokus for praktikken.

2 studerende, som har et eller 
flere fag fælles.
I enkelte tilfælde vil den stude-
rende gå i praktik alene
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Uddannelsesplan for praktikniveau I 
Praktik over 15 uger, hvor de studerende er på skolen 2 hele dage om ugen.
De studerende vil på skolen arbejde med videns- og færdighedsmålene på dette praktikniveau på følgende måde:

1. praktik Færdighedsmål:
Den studerende kan

Vidensmål: 
Den studerende har viden 
om

Tilrettelæggelse på skolen:

Didaktik målsætte, planlægge, gennem-
føre  og evaluere undervis-
nings-sekvenser i samarbejde 
med medstuderende og kolle-
gaer, redegøre for tegn på ele-
veres udbytte af undervisning 
i forhold til formulerede mål 
og analysere undervisnings- se-
kvenser med henblik på ud-
vikling af undervisningen

folkeskolens formål og lære-
planer, principper for under-
visnings-planlægning, under-
visningsmetoder og organise-
ring af elevaktiviteter under 
hensyntagen til elevernes for-
udsætninger, evalueringsfor-
mer og tegn på elevers målop-
nåelse på praktikskolen, obser-
vations-, dataindsamlings- og 
dokumentationsmetoder

Observere praktiklæreren og 
efterbehandle det, de har set 
og hørt sammen

Samarbejde med praktiklære-
ren om planlægning af længe-
re forløb, hvor de studerende 
herefter varetager sekvenser 

Observere elever og få vejled-
ning om elevers forskellige for-
udsætninger 

Klasseledelse lede elevers deltagelse i under-
visningen

klasseledelse Have fokus på klasseledelse 
og elevers tegn på læring og 
trivsel

Relationsarbejde kommunikere lærings-  og 
trivselsfremmende med ele-
ver og kommunikere med for-
ældre om undervisningen og 
skolens formål og opgave

Kommunikation, elevtrivsel, 
motivation, læring og elevre-
lationer

Samarbejde med praktiklære-
ren om skole-hjemsamarbej-
det, herunder skrive til elever/
forældre på intra 

Deltage i forældrearrangemen-
ter og planlægning af dette, 
hvis dette forefindes i praktik-
perioden
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Uddannelsesplan for praktikniveau II
Praktik over 6 uger, hvor de studerende er på skolen 5 dage om ugen. På disse dage deltager de i de planlagte møder 
for skolens ansatte.
De studerende vil på skolen arbejde med videns- og færdighedsmålene på dette praktikniveau på følgende måde:

2. praktik Færdighedsmål:
Den studerende kan

Vidensmål: 
Den studerende har viden 
om

Tilrettelæggelse på skolen:

Didaktik planlægge, gennemføre og eva-
luere et undervisningsforløb 
med anvendelse af en variati-
on af metoder, undervisnings-
differentiering samt læremidler 
og it i samarbejde med med-
studerende

kan evaluere undervisningsfor-
løb og elevers læringsudbytte
samt observere egen praksis og 
den enkelte elevs læring med 
henblik på udvikling af under-
visningen

undervisningsmetoder, prin-
cipper for undervisningsprin-
cipper, læremidler og it, for-
mative og summative evalue-
ringsmetoder samt test, obser-
vations-, dataindsamling- og  
dokumentationsmetoder

Samarbejde med praktiklære-
ren om planlægning af længere 
undervisningsforløb, som de 
studerende herefter varetager 

Aftale fokuspunkter med prak-
tiklæreren, som observeres af  
praktiklæreren og de medstu-
derende og senere analyseres 
med henblik på vejledning og 
vejvisning  

Klasseledelse udvikle tydelige rammer for 
læring og for klassens sociale 
liv i samarbejde med elever

klasseledelse, læringsmiljø og 
klassens sociale relationer 

Den studerende skal sammen 
med de medstuderende sør-
ge for klassens og den enkel-
te elevs trivsel gennem tydelig 
klasseledelse

Relationsarbejde Samarbejde dialogisk med ele-
ver og kollegaer om justering 
af undervisningen og elevernes 
aktive deltagelse samt kommu-
nikere skriftligt  og mundligt 
med forældre om formål og 
indhold i planlagte undervis-
ningsforløb

kommunikation, involveren-
de læringsmiljøer, motivation, 
trivsel og kommunikation

Den studerende skal sammen 
med de medstuderende kunne 
præsentere sig over for den be-
rørte forældregruppe, hvor der 
gøres rede for valg af indhold 
og metode for undervisnings-
forløbet
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Uddannelsesplan for praktikniveau III
Praktik over 6 uger, hvor de studerende er på skolen 5 dage om ugen. På disse dage deltager de i de planlagte møder 
for skolens ansatte.
De studerende vil på skolen arbejde med videns- og færdighedsmålene på dette praktikniveau på følgende måde:

3. praktik Færdighedsmål:
Den studerende kan

Vidensmål: 
Den studerende har viden 
om

Tilrettelæggelse på skolen:

Didaktik planlægge, gennemføre og eva-
luere længerevarende under-
visningsforløb under hensyn-
tagen til elev- og årsplaner i 
samarbejde med medstuderen-
de og skolens øvrige ressource-
personer

evaluere elevers læringsudbytte 
og undervisningseffekt og ud-
vikle egen praksis på et empi-
risk grundlag

organisations-, undervisnings-, 
og samarbejdsformer, metoder 
til formativ og summativ eva-
luering og observations-, data-
indsamlings- og dokumentati-
onsmetoder

Den studerende skal efter af-
tale med praktiklæreren plan-
lægge, udføre og evaluere et 
undervisningsforløb samt væl-
ge særlige fokuspunkter og 
sammen med praktiklæreren 
og medstuderende efterbe-
handle, det de har set og hørt 
med henblik på at reflektere 
over egen praksis og evt. juste-
re på denne mht. eksempelvis 
metodevalg og læreplan 

Klasseledelse lede inklusionsprocesser i sam-
arbejde med eleverne

læringsmiljø, inklusion, kon-
flikthåndtering og mobning

Den studerende skal sørge for 
klassens og den enkelte elevs 
trivsel gennem tydelig klasse-
ledelse

Relationsarbejde støtte den enkelte elevs akti-
ve deltagelse i undervisningen 
og i klassens sociale liv, samar-
bejde med forskellige parter på 
skolen og kommunikere med 
forældre om elevens skolegang

anerkendende kommunika-
tion, og ligeværdigt samar-
bejde, inklusionsprocesser og 
processer, der fremmer godt 
skole-hjemsamarbejde og sam-
arbejdsformer ved forældre-
møder og forældresamtaler og 
kontaktgrupper

Den studerende skal ved at 
være aktivt lyttende og iagtta-
gende kunne se den enkeltes 
muligheder og støtte vedkom-
mende i læreprocessen

Den studerende skal  kunne 
præsentere sig over for den be-
rørte forældregruppe, hvor der 
gøres rede for valg af indhold 
og metode for undervisnings-
forløbet samt indgå aktivt i 
samarbejdet med hjemmet og 
eleven. 
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