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Beskrivelse af praktikstedet:
Institutionens navn, nr.:
Adresse:
Postnr. og By:
Hoved tlf.nr.:
Lokal tlf.nr.:

Halgård skole og SFO
Halgårdvej 1-3
7500 Holstebro
96115891 Leder Jørgen Nielsen
96115890 SFO1
96115886 SFO2

Institutionens E-mail:
Hjemmeside adr.:
Institutionsleder:

halgaard.skole@holstebro.dk
www.halgaardskole.dk
Jørgen Nielsen

Åbningstider:

Mandag-Torsdag: 6.15-17.00
Fredag:
6.15-16.00

Aldersgruppe for institutionens
brugere:

Alle aldre
Børn og unge
Skolebørn

x

Småbørn
Unge
Voksne
Ældre
0-3 årige
2-6 årige
0-6 årige

Praksisform:

Børn og unge

x

Mennesker med nedsat funktionsevne
Mennesker med sociale problemer.

Foranstaltningstype:

x

Dagophold
Døgnophold
Klubvirksomhed
Miljøarbejde m.v.
Kultur-/udviklingsprojekt
Rådg/støtte og behandling

Institutionens ejerforhold:

Regional
Kommunal

x

Privat
Hjemkommune:

Holstebro kommune

Beskrivelse af praktikstedet:
-

Struktur i skole og SFO:

Halgård skole er en ud af 15 skoler i Holstebro
kommune. Vi er en grundskole fra 0. til 7. klasse med
609 elever. Om eftermiddagen tilbyder vi SFO for 0. til
4. klasse, hvor der pt er tilmeldt 289 børn. SFO’en er
inddelt i to afdelinger: SFO 1 for 0. til 2. klasse, SFO 2
for 3. til 4. klasse.
Skolen og SFO’en benytter sig af de samme lokaler.
Derfor vil SFO tilbuddet fortrinsvis foregå i
klasselokalerne, et kreativt værksted, et stort fællesrum,
en idrætshal samt på vores udearealer.
Skolen ligger i et nybyggerområde og har været i vækst
gennem 10 år – og er det stadig.
Skolen er opdelt i indskolingstrin, 0.- 3. klasse og
mellemtrin, 4.- 7. klasse.
Omkring hver klasse arbejdes i kerneteams, som består
af to lærere og en klassepædagog i indskolingen. Her
vil du som studerende blive tilknyttet det klasseteam
som din vejleder er en del af.

-

Skolens og SFO’ens
pædagogik og værdier:

Halgård Skole har arbejdet med PALS - positiv adfærd
i læring og samspil - gennem de seneste år.
De overordnede værdier indenfor PALS er ansvar,
omsorg og respekt. Forventningerne er beskrevet i en
folder, alle modtager, når de arbejder eller er i praktik
på skolen. Denne folder vil du som studerende modtage
på følgedagen.
På Halgård skole arbejder vi ved siden af PALS med tre
centrale værdier. De tre værdier er trivsel, læring og
fællesskab. Værdierne forsøges tydeliggjort i det
daglige arbejde og italesættes ved relevante lejligheder.
Som grundlag for arbejdet er der udarbejdet en fælles
forståelse af inklusion og der er indarbejdet en
systematik i de forebyggende trivselstiltag, som alle
medarbejdere på skolen arbejder med.
Inklusion på Halgård skole er en dynamisk og

vedvarende proces, der handler om at skabe
fællesskaber, hvor alle børn og unge oplever sig som en
værdifuld, anerkendt og aktiv deltager i det sociale og
faglige fællesskab, som er centralt for at udvikle sig og
blive så dygtig, som man kan. I bestræbelserne på at
arbejde inkluderende på Halgård Skole har vi fokus på
nedenstående begreber:
 Fysisk tilstedeværelse i den lokale skole
 Accept og anerkendelse fra skolens medarbejdere,
forældre og elever
 Aktiv deltagelse i fællesskabets aktiviteter
 Rum for positiv selvudvikling (fagligt, socialt og
personligt)
Med respekt for skolens værdigrundlag og PALS vil vi
gøre alt, hvad vi kan for at leve op til flg.
inklusionssyn:
”Vi vil handle, så du kan udvikle dig bedst muligt!”
Vi vægter på Halgård både skole og SFO højt. Begge
arenaer har stor betydning og skaber til sammen en
udviklende og tryg helhed for vores børn. I SFO’en har
vi naturligvis de samme grundlæggende værdier som i
skolen. Det er vigtigt for os, at SFO’en er et sjovt og
rart sted at være og at vores børn hver dag bliver tilbudt
et bredt udvalg af forskelligartede aktiviteter.
Herudover skal der dog også i høj grad være plads til
børnenes egne initiativer og frie leg både inde og ude
således at SFO’en udgør en modvægt til den
strukturerede skoledag. Vi arbejder i SFO’en ud fra en
forud planlagt aktivitets- og opgaveplan således, at
børnene hver dag kan præsenteres for hvilke aktiviteter
de kan deltage i samt hvor de forskellige voksne
placerer sig i SFO’en. Du vil som studerende efter en
opstartsperiode også blive en del af denne plan.
Vi vægter en stor sammenhæng mellem skole og SFO,
så børnene oplever dagen som en helhed.

-

Praktikkens organisering:

På Halgård Skole og SFO koordineres praktikken af
SFO lederen. Praktikvejlederne udvælges i forhold til
relevant erfaring og lyst til opgaven.
Pædagogstuderende på Halgård Skole indgår i
dagligdagen på lige fod med de øvrige ansatte. Det
forventes, at den studerende engagerer sig i skolens og
SFO’ens arbejde og overholder aftaler om diskretion og
tavshedspligt. Det forventes også, at den studerende
sætter sig ind i skolens værdier - trivsel, læring og
fællesskab - og arbejder seriøst med dem under
praktikken. Rollen som studerende betragtes både som
studerende og som kollega.

-

Følgedag forud for
praktikken:

For at få så god en start på praktikken som muligt, vil
du som studerende på din følgedag have ca. samme
arbejdstid som din vejleder (aftales på telefon med
SFO’ens leder inden følgedagen). På følgedagen vil du
blive mødt af din vejleder ved hovedindgangen. Du
kommer dagen igennem til at følge din vejleder. Du vil
komme til at hilse på personalet, blive vist rundt og
deltage i arbejdet omkring børnene på klassen og i
SFO’en, så du får et godt indtryk af, hvad din
kommende praktik kommer til at byde på.
Desuden vil du som studerende have et kort møde med
ledelsen, for få styr på forskellige praktiske ting, såsom
kode til unilogin, oprettelse på AULA og underskrift
ift. udlevering af nøgler til praktikstart.
Som en vigtig del af følgedagen, vil der blive afsat tid
til at du som studerende kan holde et møde med din
vejleder. Her vil du blive informeret om nedenstående:
-

Mødeplan
Oversigt over diverse møder (ex.
Pædagogmøder og PALS møder)
Placering af vejledning
Relevant PALS materiale
Introduktion til aktivitetsskabelon i SFO
Introduktion til dit kerneteam
Introduktion af dig som studerende til børn,
forældre og personale.

På mødet vil der udover den praktiske information være

en gensidig forventningsafstemning ift. forestående
praktikperiode. Ligeledes kan du som studerende få
svar på evt. spørgsmål til din kommende praktik.

