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Vigtige personer og mailadresser  
 
Kontor:   

 

Hanne Kock 

hakk@skivekommune.dk   

99156950 

 

Praktikansvarlig/ afdelingsleder: 

 

Zenia Bækby 

Zewb@skivekommune.dk 

99156954 / mobil 21463156  
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VELKOMMEN TIL PRAKTIK PÅ BRÅRUP SKOLE 

 

Vi ser frem til at samarbejde med dig / jer lærerstuderende i studiefaget 

praktik. Vi glæder os til at give jer et studiested / praksismiljø, hvor I får 

mulighed for at gøre erfaringer som lærerstuderende og knytte teori og 

praksis sammen.  

På Brårup Skole betragter vi faget praktik som et meget vigtigt fag, hvor I 

møder lærerjobbets mange forskellige og spændende sider. Brårup skole er 

meduddanner af dig/jer, og vi bestræber os på at gøre os umage, så du får 

et positivt indtryk af lærerjobbet og arbejdspladsen. 

Som lærerstuderende vil I blive mødt af kolleger, der vil tage et medansvar 

for jeres praktikstudie på skolen. Lærerne er hjælpsomme, åbne og interes-

serede i den dialog og sparring, de kan have med jer og som også kan kva-

lificere deres/vores praksis.  

 

Kort sagt: Vi betragter dig som en kollega! 

 

 

OM BRÅRUP SKOLE 
 

VÆRDIGRUNDLAG 

Skolen skal være et godt sted at være og lære. 

På Brårup Skole prioriteres et godt samarbejde, hvor eleverne møder fæl-

lesskabets værdier, faglige udfordringer og mange gode oplevelser, som 

skaber læring og glæde. Det skal være rart at gå på Brårup Skole og skønt 

at møde forskellige kammerater og engagerede voksne, der stiller krav, og 

hvor der er gensidige forventninger til hinanden. 

 

Brårup Skole har sin egen identitet og sjæl, som vi kalder ”Den Brårupske 

Ånd”, der står for sammenhold og engagement med plads til alle. ”Kend-

skab giver venskab” 

Alle skal opleve, at de er betydningsfulde, ligeværdige og en del af fælles-

skabet. 
 

Skolen arbejder ud fra fem overordnede værdier: 

 

Demokrati 

• at alle gennem demokratiske processer lærer medbestemmelse og an-

svarlighed og derved får en reel indflydelse på eget liv 
• at alle har indflydelse på egen skolegang og eget arbejde 

• at alle værdsætter samværet, som kræver at vi viser hensyn til hin-

anden 
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Empati 

• at alle medvirker til, at der opnås respekt for og accept af, at man har 

forskellige kvaliteter, evner og holdninger 

 

Loyalitet 

• at alle accepterer trufne beslutninger og lever op til skolens regler og 

normer 

• at alle taler pænt om og til hinanden 

 

Ansvarlighed 

• at alle føler sig forpligtet til at indgå i flere forskellige fællesskaber 

• at alle arbejder på at skabe den gode arbejdsplads og det gode læ-

ringssted 

 

Engagement 

• at alle er optaget af læring og faglig udvikling 
• at alle bidrager til at skabe arbejdsglæde 
• at alle føler, man gør en forskel i dagligdagen 
• at alle er åbne over for forandringer 

 

Brårup Skole skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 

Brårup Skole skal mindske betydningen af social baggrund for de faglige 

resultater. 

Tilliden til og trivslen på Brårup Skole skal styrkes blandt andet gennem 

respekt for professionel viden og praksis. 
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Organisation  

 
Den daglige medarbejderstab tæller: 4 ledere, ca. 100 lærere, pædagoger og 

administrativt personale. Der er ca. 670 elever på skolen. Årgangene arbej-

der i årgangsteam. 

 

Undervisningen er organiseret i 3 faser/afdelinger:  

Indskolingen 0. – 3. årgang  

Mellemtrinnet 4. – 6. årgang  

Udskolingen 7. – 9. årgang 

Specialafdelingen Langelinie 

 

Skolen har en række forskellige specialpædagogiske tilbud, som retter sig 

mod elever med faglige og sociale udfordringer:  

 

• Et støttecenter der arbejder med faglig støtte til elever med faglige 

udfordringer.  

• Læsevejledere der arbejder med elever, klasser og vejledning af kol-

leger  

• Skole- hjemvejleder der er bindeled mellem skolen og de to sprogede 

familier.  

• En AKT–vejleder i vores Pusterum, der arbejder med elevernes ad-

færd i undervisningen og vejledning af kolleger.  

• Pusterummet er et særligt tilbud, hvor de voksne arbejder med ele-

ver, der kan have det særlig svært i en periode samt med vejledning 

af kolleger.   

 

For yderligere information om ovenstående emner henvises der til skolens 

hjemmeside. 

 

 

Praktikstudiet på Brårup Skole 
 

Skolens praktikansvarlig Zenia Bækby organiserer praktikken i samar-

bejde med praktiklærerne. De er ansvarlige for at:  

 

• Udarbejde praktikskemaer.  

• Undervise i praktikrelevante emner.  

• Afholde vejledningsmøder med de studerende.  

• Koordinere samarbejdet mellem de studerende og praktiklærerne.  

• Koordinere mellem skolen og VIA.   
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Den praktikansvarlige udvælger praktiklærere ud fra en helhedsvurdering 

med hensyn til klassens elever og praktiklærerens ønsker og kompetencer.  

I udvælgelsen af klasser og praktiklærer tages der hensyn til de studeren-

des linjefag, kompetencer og erfaringer. 

Zenia Bækby fungerer som bindeled mellem Brårup Skole og de studerende 

i opstarts- og introfasen.  

Når aftaler om konkret praktik og skema er på plads, samarbejder de stu-

derende direkte med praktiklærerne og benytter skolens Aula som kommu-

nikationsværkstøj.  

Aula er det centrale samarbejdsmedie, det forventes at de studerende dag-

ligt orienterer sig på Aula. 

Aftale om vejledning etc. aftales direkte med praktiklærerne. 

 

De studerende er tilknyttet et årgangsteam og evt. fagteam, der er rele-

vante for deres praktik. Her indgår de i samarbejdet og de øvrige opgaver 

omkring klasser og årgange. 

Ønsker man som studerende at supplere sine observationer eller dokumen-

terer undervisningsforløb med billeder, lyd eller videooptagelser, også til 

internt brug, kræver det en tilladelse fra forældrene og skolens ledelse. 

 

Du har med læreruddannelsen valgt et meget spændende og personligt ud-

viklende arbejde, men samtidig også et særdeles ansvarsfuldt job. 

 

Vi forventer derfor, at du som lærerstuderende også lever op til det ansvar, 

som arbejdet indebærer. 

Brårup Skole stiller de samme krav til studerende, som der stilles til sko-

lens øvrige medarbejder. Det betyder i praksis, at man møder på sit job, 

medmindre man er syg, eller har truffet en konkret aftale med praktiklæ-

rer og skolens ledelse. 

 

 

Tavshedspligten 
 

Arbejdet som lærer betyder, at du vil få mange informationer, der giver dig 

indsigt i elevers og familiers personlige forhold. Disse informationer er om-

fattet af tavshedspligten. Tavshedspligten er gældende for dig som stude-

rende, som for læreren. Hvis du er i tvivl, så sørg altid for at være på den 

sikre side og søg råd og vejledning hos din praktiklærer eller ledelsen. 
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Arbejdsplan for lærerstuderende på Brårup Skole  
37 timer pr. praktikuge  
 

Det tilstræbes, at de studerende får et realistisk billede af arbejdet som 

lærer på Brårup Skole. Der er tilstedeværelsespligt ca. 35 timer om ugen. 

Det forventes derfor, at den studerende også deltager i de andre lærerop-

gaver, som ligger udover undervisning i fagene.  

 

En praktikuge på Brårup Skole vil i gennemsnit komme til at se således 

ud: 
 

Opgave oversigt  Indhold  Tidsforbrug pr. uge 

(anslået)  

10-14 timer med praktik-

lærer pr. praktikuge.  

Progression i antal lektio-

ner gennem perioden.  

Observation og forbere-

delse af undervisning  

Herunder også tilsyn. 

23 timer pr. praktikuge  

2-6 lektioners observation 

af undervisning uden vej-

ledning  

Progression i antal lektio-

ner gennem perioden.  

Hos praktiklærerne, hos 

andre faglærere i samme 

klasse eller ”interessefag”  

3 timer pr. praktikuge  

Vejledning med praktik-

lærer  

(Fordeles mellem lærerne)  

Inkl. forberedelse og efter-

behandling  

1 time forberedelse  

1 time lærer-vejledning  

Dokumentation af praktik  F.eks. Iris, dagbog m.m 3 timer pr. praktikuge  

Teamsamarbejde, lærer-

møder osv.  

Møder mv.  4 timer pr. praktikuge  

Disponibel tid  F.eks. forberedelse 

hjemme, deltage i aften-

møder, samarbejde med 

eksterne parter  

2 timer pr. praktikuge  

Samlet tidsforbrug                                                                                   37 timer 
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PRAKTISKE INFORMATIONER  
Fravær  

I tilfælde af sygdom meldes fravær til Hanne Kock på tlf. 99156950 mel-

lem kl. 7.00 – 7.30 og til praktiklæreren. 

Raskmelding skal sendes til Hanne og praktiklærer på besked via Aula. 

Ved længerevarende sygdom skal praktikperioden tages om. Det afgøres 

af seminariet. 

 
Børneattester og straffeattester  

Skal underskrives på kontoret inden praktikkens start. 

 

Lærerne 

De der skal undervise i første lektion, har tilsyn med eleverne fra kl. 

07:50 så undervisningen kan begynde kl. 08:00. 

 

Lærerbiblioteket 

I er naturligvis velkomne på lærerbiblioteket, hvor I kan sidde og forbe-

rede jer eller slappe af. 

 

Oprydning 

Når vi er så mange, er det nødvendigt, at man hver især rydder op efter 

sig. Kaffekopper og lignende rengøres i køkkenet og sættes på plads, in-

den man forlader skolen. I bedes medbringe jeres egne kop. 

 

Mødepligt 

I har naturligvis mødepligt til både praktiktimer, vejledningstimer og  

praktikundervisningstimer. 

 

Brug af skolens materialer 

Bøger kan lånes på skolens bibliotek. Alle bøger er stregkodet, så I skal 

henvende jer til en af bibliotekarerne, før I låner første gang. 
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Kopiering 

I må naturligvis bruge skolens kopimaskiner til fremstilling af undervis-

ningsmaterialer, materialerne skal lånes ind fra lærebiblioteket.  

Spørg endelig på kontoret, hvis I er i tvivl om brugen af kopimaskinerne. 

 

Frugt/Kaffeordning 

Brårup Skole har en frugt/kaffeordning. Ved at betale 10,00 kr. om ugen i 

praktikperioden må man benytte kaffemaskinen alt det man vil og tage et 

stykke frugt. Betaling skal ske på kontoret til Hanne Kock. 

 

Oversigt over forkortelser 

 

DAN Dansk MAT Matematik 

BIL Billedkunst KRI Kristendom 

HIS Historie GEO Geografi 

BIO Biologi N/T Natur/Teknik 

F/K Fysik/Kemi TYS Tysk 

ENG Engelsk SAM Samfundsfag 

IDR Idræt SVØ Svømning 

MUS Musik MAD Madkundskab 

H/D Håndværk og design VAL Valgfag 

 

Lektioner 

 

1.lektion 08.00 – 09.00 

2.lektion 09.00 – 10.00 

Pause 10.00 – 10.30 

3.lektion 10.30 – 11.30 

4.lektion 11.30 – 12.00 overbyg. 12.30 

Pauser – forskudt for årgangene 12.00 – 13.00 

5.lektion og 6. lektion 12.30 – 14.00 og 13.00 – 14.00 

7.lektion 14.00 – 15.00 

Tirs- og Torsdag valgfag for over-

bygning 

Slutter kl 15.00 

 

Tilsyn i elevpauser 

Ledelsen har en klar forventning om at de fælles tilsynsforpligtelser tages 

alvorligt af alle. Tilsynet er en lige så vigtig del for det enkelte barn, og 

lærerens pædagogiske opgave, som selve undervisningen.  

Børnenes sikkerhed er også et element i denne opgave. 

Planen for tilsyn i elevpauserne informeres om af praktiklæreren. 
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Vi ønsker dig en rigtig god praktik på Brårup Skole.  
Hjertelig velkommen!  
 

Zenia Bækby 

Afdelingsleder og praktikansvarlig 

august 2022 

  



 11 

 

 
 

 


