Kære praktikant
Velkommen til Den fri Hestehaveskole, et godt sted at være praktikant.
Vi ser frem til samarbejdet med dig og vil bestræbe os på at skabe de bedste forudsætninger
for en god praktik for såvel praktikant som skole.
Den fri Hestehaveskole er en moderne friskole, som ligger naturskønt 5 kilometer fra Galten
mellem Silkeborg og Aarhus.
Inden du kontakter os, vil jeg anbefale, at du klikker ind på vores hjemmeside
www.hestehaveskolen.dk. På denne side finder du information om vores skole. Hvad ligger der
i skolens formål, hvad mener vi med, at vi vægter den faglige undervisning højt, at vi er et
sted med fællesskab, spændende og kreative valgfag og at et godt værested er et godt
lærested?
Skolen er oprettet i 1992, og efterhånden er vi oppe på omkring 200 elever fordelt fra
børnehave til 9. klasse. I vores klasser er der højst 20 elever, hvilket giver rigtig gode
muligheder for at udøve en kvalificeret og differentieret undervisning. I 2006 byggede vi en
multisal, således at vi nu råder over rigtig gode idrætslige faciliteter, såvel ude som inde. Vi er
et lille sted, hvor der ikke behøver at være langt fra tanke til handling.
På skolen er vi bevidste om, at din praktik indgår i et uddannelsesforløb, og at den aktuelle
praktikperiode har et særligt formål, som skal danne udgangspunkt for samarbejdet mellem
dig og dine praktiklærere. Vi forventer, at du sætter dig grundigt ind i de fokusområder og
rammevilkår, som seminariet har beskrevet for praktikperioden, og at du sætter personlige
mål for praktikperioden her på Den fri Hestehaveskole. På skolen er vi flere lærere, der
tidligere har haft praktikanter, så vi føler os godt klædt på til at have dig i praktik. Vi ser det
som en spændende og inspirerende del af vores skoleår at have praktikanter her på skolen, og
vi forventer, at du går ind i arbejdet og fællesskabet med engagement og seriøsitet.
Vi forventer, at du sætter dig ind i skolens værdigrundlag, som du finder på hjemmesiden, og
forholder dig til, om dette sted er noget for dig. Vi forventer, at du bruger de muligheder,
praktikken giver for vejledning, især lægger vi vægt på, at undervisningsplaner skal være
fremsendt til din praktiklærer i så god tid, at eventuelle ændringer kan gennemdrøftes og
planer, materialer, lokaler etc. være på plads, inden du starter. Al den undervisning, du står
for, skal være godkendt, dvs. du skal have haft førvejledning og derefter gennemgået din
endelige undervisningsplan med din praktiklærer, inden du starter. Her på skolen vil dine
praktiklærere på lignende måde forberede sig til praktiksamarbejdet med dig.
I praktikperioden er dine praktiklærere både elevernes lærer og din lærer. På samme tid skal
de i samarbejde med dig tage ansvar for elevernes læring og tage medansvar for din udvikling
som lærer. Praktiklærerne skal samarbejde med dig og vejlede dig, og de skal stille krav til
dig, udfordre dig og give dig udviklingsmuligheder i lærerarbejdet.
Vi forventer, at du positivt bidrager til et frugtbart samarbejde og tager medansvar for
vejledningens indhold. Vi lægger vægt på skriftlighed/dokumentation, som et middel til at
fastholde og sikre overvejelser og beslutninger i samarbejdet med praktiklæreren.
Undervisningen er det centrale omdrejningspunkt i mange læreres arbejde, og det er det også
i læreruddannelsen, men på en friskole er det forældrenes skole, og derfor er
forældresamarbejdet en vigtig del af vores hverdag. I den forbindelse skal vi lige minde om, at
du som praktikant på vores skole selvfølgelig er underlagt den samme tavshedspligt som de
øvrige ansatte. Dette forældresamarbejde vil du få rig lejlighed til at lære om og drøfte med
såvel din praktiklærer som stedets øvrige lærere undervejs, og det forventes, at du deltager i
disse opgaver på lige fod med skolens lærere, mens du er i praktik på skolen. Opgavernes
karakter vil til dels være givet, men du vil også have mulighed for at være med til at udforme

og påvirke denne del af praktikken. Opgavernes omfang vil du få besked om inden
praktikperioden.
På Den fri Hestehaveskole er Thomas Skovbo praktikkoordinator og dermed den kollega, som
praktiklærere og studerende kan henvende sig til, hvis der opstår situationer i samarbejdet,
hvor man har brug for støtte. Det er praktiklærerne i samarbejde med dig, der planlægger din
praktik, dit skema mv. Er der specielle ønsker til skema eller problemer med det, så henvend
dig så hurtigt som muligt, så vil vi gøre, hvad vi kan for at imødekomme dig. Skemaet tilrettes
med udgangspunkt i elevernes undervisning og behov, ikke efter lærernes eller
praktikanternes behov.
Vi glæder os til at møde dig og træffe de første aftaler vedrørende din praktik her på skolen.
Venlig hilsen
Thomas Skovbo
Praktikkoordinator og souschef på Den fri Hestehaveskole

