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PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE:
Beskrivelse af praktiksted

Bekendtgørelsens tekst § 14: ”Praktikstedet udarbejder en praktikstedsbeskrivelse, der skal indeholde følgende:
1)Beskrivelse af praktikstedet, herunder formål, karakteristik af brugergruppe og arbejdsmetoder.
2) Uddannelsesplan for de tre praktikperioder i overensstemmelse med bilag 7 og 8 med angivelse
af relevant litteratur, specialiseringsmuligheder, organisering af praktikvejledning og af kontakt til
uddannelsesinstitutionen. Uddannelsesplanen kan udarbejdes i samarbejde med uddannelsesinstitutionen”.

Praktikstedsbeskrivelsen består af 5 dokumenter:
1.
2.
3.
4.
5.

Praktikstedsbeskrivelse – Beskrivelse af praktikstedet
Praktikstedsbeskrivelse – Uddannelsesplan for første praktikperiode
Praktikstedsbeskrivelse – Uddannelsesplan for anden praktikperiode
Praktikstedsbeskrivelse – Uddannelsesplan for tredje praktikperiode
Praktikstedsbeskrivelse – Liniefag og specialisering

Beskrivelse af praktiksted
1)Beskrivelse af praktikstedet, herunder formål, karakteristik af brugergruppe og arbejdsmetoder.

Institutionens navn:

Børnehuset Mælkebøtten

Adresse:

Kildegårdsvej 33 A-B, Fensmark,
4684 Holmegård

Tlf.:

55887260/55887261

E-mailadresse:

maelkeboetten@naestved.dk

Hjemmesideadresse:

http://net.naestved.dk/Maelkeboetten.aspx

Åbningstider:

Mandag til torsdag 6.00 – 17. 00
Fredag 6.00 – 16.00

Institutionsleder:

Ruth Bierre

Fysiske rammer, ude og inde:
Faciliteter (herunder faciliteter i
lokalområdet)

Børnehuset Mælkebøtten består af to huse. I
hvert hus er der to børnehavegrupper og en
vuggestuegruppe.
Vi har en stor og inspirerende legeplads som er
fælles for begge huse. Mælkebøtten ligger i et
villakvarter, tæt på biblioteket, grønne områder
og med gode busforbindelser til Næstved.
Desuden har vi skov og moseområder som vi
også benytter meget.

Antal børn/unge/voksne:

I Mælkebøtten er der ca. 105 børn (pga. vippe
normering). Der er gennemsnitlig 82
børnehavebørn og 23 vuggestuebørn.
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På ledelsessiden er der ansat en leder, en
stedfortræder og en afdelingsleder.
Stedfortræder og afdelingsleder indgår som
pædagoger på stuerne.
Derudover er ansat 9 pædagoger, og 4
pædagogiske assistenter.
I perioder har vi ansat støttepædagoger.
Vi har både pædagogstuderende og PAU
studerende.
Endvidere har vi i perioder ansatte i løntilskud
½ år ad gangen.

Aldersgruppe:

0 – 5½ år (De ældste børn rykker i en
førskoleordning, som ligger på skolen, i august
måned)

Beskrivelse af målgruppen:

Vi er en integreret institution inden for
normalområdet.
De børn som indskrives i Mælkebøtten er som
udgangspunkt velfungerende og kommer fra
forskellige typer af familier.
Desuden har vi børn af to sprogede familier, Vi
har derfor i den ene børnehavegruppe en tosprogsgruppe.

Indsatsområder/ aktuelle projekter:

Vi er med i ”ung mor” projektet, som er et
målrettet pædagogisk tiltag ift. unge mødre
under 22 år.
Vi er i en proces hvor vi er ved at uddanne en
personale til Marte Meo terapeut. Det er
praktikvejlederen, så den studerende vil kunne
blive inddraget i processen.
Vi har fokus på at gøre de pædagogiske
læreplaner til en mere integreret del af børnenes
hverdag, ved at tage afsæt i deres spor. De næste
to år skal vi overordnet have fokus på sproget.

Arbejdsmetoder:
Beskrivelse af institutionens foretrukne
pædagogiske metoder og begrundelser
herfor.

Vores pædagogiske praksis er bygget op
omkring at Mælkebøtten skal være et sted hvor
børnene trives og udvikles. Derfor har vi fokus
på indretningen, anerkendende relationer,
samspillet, rummelighed/inklusion, livsglæde
og fællesskabet. Se vores virksomhedsplan for
mere uddybende beskrivelse og begrundelse.
Vi syntes selv at Mælkebøtten er et rart sted at
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være. Vi har en god kultur, og en god
omgangstone med hinanden, med børnene og
med deres forældre.
Desuden har vi et godt samarbejde med alle i
det tværprofessionelle samarbejde.

Tværprofessionelt samarbejde:
Faggrupper som institutionen
samarbejder med.

Vi samarbejder med:
Psykologer
Ergo/fys – terapeuter
Troldeskoven (førskole institutionen)
Dagplejer
Talepædagoger
Specialnetværket.
Skolen (gymnastik og benyttelse af
hallen)
Familievejleder for hørende børn af døve
forældre.
Og andre instanser som kunne yde os
hjælp i forhold til et barns
problematikker.

Personalegruppens sammensætning:

9 Pædagoger
4 pædagogiske assistenter
1 leder
1 stedfortræder
1 afdelingsleder
1 kontorassistent
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