Plan for praktikforløb på Hou Maritime Idrætsefterskole
Læreruddannelsen

Kære lærerstuderende.
Først og fremmest ønsker jeg dig hjertelig velkommen som praktikant på Hou Maritime Idrætsefterskole. Vi
ser frem til at samarbejde med dig, og det glæder mig, at du valgt HMI som skolen, hvor du vil gøre dig flere
erfaringer som lærer, og endvidere som stedet hvor du måske kan knytte teori og praksis sammen.
På HMI mener vi, at dit praktikophold er særdeles vigtigt. Her møder du de mange forskellige sider af jobbet
som lærer, og du møder i særdeleshed de mange forskellige aspekter i jobbet som lærer på en efterskole.
På HMI oplever vi det som meget spændende og inspirerende at have praktikanter på skolen, og vi glæder os
meget til, at tage dig med ind i vores hverdag. Det kendetegner alle lærere på HMI, at de meget gerne vil
spare og vejlede dig.
Jeg forventer, at du som praktikant sætter sig ind i Hou Maritime Idrætsefterskoles værdigrundlag, og jeg
forventer ligeledes, at du bruger de utallige pædagogiske muligheder praktikken giver.
Velkommen
Peter Lykke
Pæd. leder og praktikansvarlig.

Skolens historie.
Hou Maritime Idrætsefterskole ligger i Odder Kommune syd for Aarhus kun en blød indersideaflevering
fra stranden. Vi startede i 1989 og i dag er der 160 elever på skolen.
Denne unikke placering udnyttes i høj grad af eleverne. Der er særdeles gode muligheder for surf,
SUP, kajaksejlads, jollesejlads og sejlads i en vore mange kølbåde, eller bare bade fra stranden –
måske endda hele året.
Vi har nogle rigtig gode faciliteter med 2 idrætshaller, flere fodboldbaner, en goalstation, ﬁtnesslokale,
klatrevæg, beachvolleybane, 8 kølbåde (j80) flere joller nemlig 8 Laserjoller samt 2 Nacra 17,
dykkerudstyr og så er der selvfølgelig trådløst netværk over hele skolen.
Værd at vide om Hou Maritime Idrætsefterskole.
I Hou Maritime Idrætsefterskoles værdigrundlag er ”Tillid” og ”Ansvar” to meget centrale begreber.
Det ligger i skolens DNA, at vi ønsker at udvise størst mulig til tillid til eleverne, ligesom vi ønsker at
give eleverne mest muligt ansvar. Det er vores opfattelse, at netop gennem tillid og ansvar vokser det
enkelte menneske.
I værdigrundlaget er ”Fællesskab” ”Individualisme” ligeledes skrevet ind. Vi ønsker meget at skabe et
stærkt og velfungerende fællesskab, og ønsker samtidig at den enkelte elev får mulighed for hjælp og
vejledning til at udvikle sin egen personlighed.
På Hou Maritime Idrætsefterskole er Pæd. leder Peter Lykke ansvarlig for såvel planlægningen som
afviklingen af praktikopholdet
Hou Maritime Idrætsefterskole tilbyder praktikforløb i samtlige boglige fag, herunder også
fællessamlinger og sangtimer. Det er derudover muligt, at tilbyde praktik i de fire Linje 1 fag nemlig
Outdoor, sejlads, håndbold og fodbold. Da din praktik finder sted på en kostskole, forventer jeg
naturligvis, at du deltager i kostskolelivet. Dvs. at du dels deltager i tilsynet om aftenen, og dels deltager
i tilsynet i forbindelse med weekends.
Det indledende samarbejde.
På Hou Maritime Idrætsefterskole er det indledende samarbejde mellem skolen og praktikanterne
organiseret således, at interesserede praktikanter kontakter Peter Lykke for at aftale et møde. Hou
Maritime Idrætsefterskole ønsker at være fleksible, men det tilstræbes, at disse møder afvikles så snart
det er muligt.
På dette møder deltager Peter Lykke og praktikanterne informeres om skolens historie, og ligeledes
orienteres om Hou Maritime Idrætsefterskoles pædagogiske ståsted samt skolens værdigrundlag.
Er det muligt mødes den studerende også med praktiklæreren/lærerne den dag.
Efterfølgende tager praktikanterne kontakt til de involverede praktiklærere, og derfra aftales hvordan
planlægning for praktikforløbet forløber.
Praktiklærerens rolle i de studerendes undervisning.
Det påhviler praktiklæreren, i samarbejde med praktikanterne, at tage ansvar for elevernes læring, men
også tage medansvar for praktikanternes udvikling som lærere. Praktiklærerne skal samarbejde,
vejlede, støtte og udfordre de studerende, således de får opfyldt de beskrevne kompetence- og
færdighedmål, og i øvrigt oplever det store udbud af de udviklingsmuligheder, som arbejdet på Hou
Maritime Idrætsefterskole tilbyder.
Under praktikforløbet forventer vi, at den enkelte studerende deltager i alle studierelevante
arrangementer.
De studerende arbejder efter samme krav som alle øvrige ansatte mht. mødepligt og afbud ved
sygdom og lign.
Vi forventer den samme grad af deltagelse i undervisningen, møder, arrangementer og øvrige
aktiviteter som for alle øvrige lærere.
Tilstedeværelse på skolen aftales konkret mht. undervisning, møder og tilsyn, således at den

studerende har vilkår som efterskolelærerne.
Samtidig er det vigtigt, at der afsættes tid til og mulighed for at den studerende kan modtage
vejledning hos praktiklærer og på læreruddannelsen.

Praktiklærerens arbejde med kompetencemål og færdighedsmål
Didaktik
Kompetenceområde 1:
Didaktik omhandler målsætning, planlægning, gennemførelse, evaluering og udvikling af
undervisning, herunder læringsmålstyret undervisning.
Kompetencemål:
Den studerende kan i samarbejde med kolleger begrundet målsætte, planlægge, gennemføre,
evaluere og udvikle undervisning.

Klasseledelse
Kompetenceområde 2:
Klasseledelse omhandler organisering og udvikling af elevernes faglige og sociale læringsmiljø.
Kompetencemål:
Den studerende kan lede undervisning samt etablere og udvikle klare og positive rammer for
elevernes læring, og klassens sociale fællesskab. Klasseledelse omhandler organisering og udvikling
af elevernes faglige og sociale læringsmiljø.
Relationsarbejde
Kompetenceområde 3:
Relationsarbejde omhandler kontakt og relationer til elever, kolleger, forældre og skolens
ressourcepersoner.
Kompetencemål:
Den studerende kan varetage det positive samarbejde med elever, forældre, kolleger og andre
ressourcepersoner og reflektere over relationers betydning i forhold til undervisning samt elevernes
læring og trivsel i skolen.

Evaluering og eksamen
I slutningen af praktikperioden indkalder praktikkoordinatoren de studerende og praktiklærerne til en
fælles mundtlig evaluering. Praktiklærerne bedømmer afslutningsvis de studerendes praksisforløb
som bestået/ikke bestået. Gennem praktikforløbet vil praktiklæreren give en løbende vurdering
således at den studerende er bekendt med praktiklærerens opfattelse af den studerendes
lærerkompetencer.

Studerende er meget velkomne til at kontakte undertegnede for yderligere information, gerne via mail
til: pl@hmi.dk

Praktiske oplysninger:
Hou Maritime Idrætsefterskole
Villavej 13 – 17, Hou
8300 Odder
Tlf. 86557100
Hjemmeside: www.hmi.dk
Forstander: Peter Gordon pg@hmi.dk
Pæd. leder og praktikkoordinater: Peter Lykke: pl@hmi.dk

