
Spørgsmål og svar fra deltagere som vi ikke nåede i webinaret 8. marts 

Er det den gamle 3 mdr-praktik der er lavet om til 7 uger? 
-Ja, det er det. Det vil sige at den gamle 3 mdr. praktik nu er fordelt på 7 uger i 1. praktik og 5 uger op til 
bachelorperioden. Så den samlede mængde af praktik i uddannelsen er uændret. 

Nu praktikken afsluttes med en eksamen, skal vi så stadig skrive slutevaluering også? 
-Nej, det er der ikke længere noget krav om. 

Vil det ikke også være meget afhængigt af hvilken studerende det er ifht. hvilken rolle man som vejleder 
tager? Er disse roller ikke nogle roller man hopper rundt i igennem praktikken, også alt efter hvor lang tid 
den studerende har været der? Man er vel ikke kun en vejlederrolle?  
-Helt enig. Den vigtige pointe for mig er, at man skal kende til de forskellige roller for at kunne navigere 
relevant mellem dem. 

Er det rigtigt at den studerende må have 50 % fravær?  
-Ja, men det er faktisk formuleret omvendt, altså at de skal have været til stede minimum 50 % af tiden i 
praktikken for at kunne gå til prøven. 

Ser du et problem i at studerende må have 50 % fravær? 
-Kravet er, at de studerende skal have minimum 50 % tilstedeværelse for at kunne gå til prøven. Den regel 
giver en studerende, der eksempelvis skal på barsel, muligheden for at gennemføre praktikken på kortere 
tid. Men du har ret i, at generelt er så stort fravær en udfordring i sig selv for den studerende, da det kan 
være vanskeligt at nå kompetence-, videns- og færdighedsmålene på den halve tid. I det tilfælde vil det 
være manglende målopfyldelse, der kan resultere i en ikke bestået praktik, og ikke alene fraværet i sig selv. 

Kan man forvente, at den studerende selv har været undersøgende på teori omkring målgruppen, inden de 
starter, enten ud fra hvad der står i praktikstedets beskrivelse eller hvad de selv har fundet? 
-Ja, men den forventning skal ekspliciteres tydeligt for den studerende, f.eks. på for besøget inden 
praktikstart. Det kunne være en hjælp for den studerende, hvis praktikstedet kan hjælpe på vej med at 
anbefale relevant litteratur. 

Hvor og hvordan tilmelder man sig 3-dags kurset? 
-Man kan finde informationer om både 3-dages kurser og vejlederuddannelser på praktikportalen samt på 
UC-hjemmesiden. 

Er det forstået rigtigt at arbejds- og præsentationsportefolierne udelukkende er de studerendes ansvar?  
-Det er udelukkende den studerendes ansvar at udarbejde begge dele. Men dokumenterne skal være 
tilgængelige for praktikvejlederen, som skal give den studerende sparring i forhold til indholdet. 

Hvordan sikrer jeg mig som vejleder, at den studerende når sit mål? 
-Det er vigtigt med en tæt opfølgning på både kompetence- videns- og færdighedsmål. Eksempelvis kunne 
det være en idé at sætte emnet på dagsordenen ved hvert eller hvert andet vejledningsmøde. 

Er det seminarierne der udbyder de 3 dages vejlederkurser som du nævner? 
-Ja, det er det.  


