
 

 

Uddannelsesplan for lærerpraktikanter på Dyhrs Skole 

 

Dyhrs Skole 

 

Dyhrs Skole er en tresporet privatskole med ca. 680 elever. Skolen ligger i Slagelse midtby, en større 

provinsby i Slagelse Kommune. 

Skolens personale består af 41 lærere, 4 sekretærer, 13 pædagoger i SFO, serviceleder og 

assistent. Skoleledelsen består af en skoleleder, viceskoleleder, afdelingsleder, SFO-leder og 

lederstedfortræder for SFO.  

For yderligere information henvises der til skolens hjemmeside www.dyhrs-skole.dk  

 

 

 

Dyhrs Skoles forventninger til lærerpraktikanter 
 

Tilgang til praktikken 

 

Det er væsentligt for Dyhrs Skole at lærerpraktikanterne inden praktikken har gjort sig overvejelser 

omkring det at være lærer.  

Lærerpraktikanten har tænkt over, hvilke mål vedkommende ønsker at opnå med sin praktik, og går 

åbent og nysgerrigt ind til praktikperioden. 

For at få det bedste ud af praktikperioden forventes det, at praktikanten har sat sig ind i de 

kompetencemål, der gælder for det konkrete praktikniveau. 

Aftaler der indgås mellem praktikant og praktiklærer forventes overholdt.  

I tilfælde af sygdom, orienterer praktikanten det skolens viceskoleleder på samme måde, som 

skolens øvrige lærere.  

Som praktikant på Dyhrs Skole betragtes man som en del af personalet på lige fod med skolens 

øvrige ansatte. Det er derfor vigtigt, at man søger at følge den kultur, som man møder og nu bliver 

en del af.  

Som praktikant får du adgang til lån af bøger, intranet og lån af nøgler. Du forpligter dig til at aflevere 

alle lånte materialer tilbage til skolen efter endt praktikforløb. 

Praktikanter har tavshedspligt. 

 

 

 

 

 

 

http://www.dyhrs-skole.dk/


 

 

Samarbejde og gennemførelse  

 

Dyhrs Skole ser supervision og sparring mellem praktiklærer og praktikanter samt praktikanter internt 

som en kompetencefremmende læringsproces. Det er derfor vigtigt, at praktikanterne er indstillede 

på, at det er en væsentlig del af indholdet i praktikperioden.  

For at få det bedste ud af sin praktikperiode skal praktikanten være indstillet på at have sat ind i:  

• Klassens sociale årsplan 

• Faglig årsplan 

• Fælles forenklede mål 

• Vejledningsmødernes indhold 

 

Indgår i skolens hverdag 

 

Dyhrs Skole forventer, at praktikanter ud over undervisningsdelen deltager i skolens øvrige 

arbejdsområder.  

Som lærer på Dyhrs Skole omfatter arbejdsdelen også følgende: 

• Tilsyn i frikvarterer 

• Forældremøder 

• Skole-hjem-samtaler 

• Konfliktopløsning 

• Teamsamarbejde - fagteam 

• Forberedelse på skolen 

• Pædagogiske møder 

• Lærermøder 

 

Som udgangspunkt deltager praktikanter i alle aktiviteter, men der kan laves aftale, hvis indhold i 

møder eller lignende ikke er relevant i praktiksammenhæng.  

 

Praktik og vejledning 

 

I praktikperioden får praktikanterne adgang til skolens intranet. De kan således hente relevante 

oplysninger om Dyhrs Skoles værdigrundlag, principper og retningslinjer. Praktikanterne får 

mulighed for at benytte sig af skolens møde og kontorfaciliteter hvor forberedelse, møder og 

opgaveskrivning kan udføres.  

 

Der stilles på skolen lokale til rådighed for vejledningsmøder. Praktiklærerne forpligter sig til at have 

sig ind i kompetencemålene for de enkelte praktikniveauer inden praktikforløbet.  

 

Praktikanterne vil på Dyhrs Skole blive mødt med en anerkendende tilgang, hvor målet er, at skabe 

rum og rammer for læring og udvikling for de lærerstuderende.  


