A. Beskrivelse af praktikstedet
Praktikstedets navn

KKFO Teglholmen v. Skolen i Sydhavnen

Adresse

Støberigade 1, 2450 København sv

Tlf.

82325010

E-mailadresse

bw38@kk.dk

Hjemmesideadresse

www.sis.kk.dk

Åbningstider

6.15 – 17

Specialiseringsmuligheder på praktikstedet
For hurtigt overblik - sæt kryds ved de specialiseringsmuligheder, der
er på praktikstedet. De 3 farver går igen i skabelonen nedenfor rettet
mod de tre forskellige specialiseringsområder.

Dagtilbudspædagogik (Sæt kryds i det/de relevante felter)

Praktikstedets formål - jævnfør lovgrundlag

KKFO'en drives i forhold til folkeskoleloven, men grundet den politiske aftale i 2003,
drives KKFO'en på fritidshjemslignende vilkår.
Dagtilbudsloven § 45

Skole- og fritidspædagogik (Sæt kryds i det/de relevante felter)

X

Social- og specialpædagogik (Sæt kryds i det/de relevante felter)

Børn i fritidshjem skal have et fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø, som fremmer
deres trivsel, sundhed, udvikling og læring. Det pædagogiske arbejde i fritidshjem skal
respektere og understøtte børns selvvalgte aktiviteter og samtidig indeholde
pædagogisk tilrettelagte aktiviteter.
Stk. 2. Fritidshjem skal være særlig opmærksom på at involvere og aktivere børn, der
har brug for en særlig indsats.
Stk. 3. Fritidshjem skal fremme børns sproglige, æstetiske og kropslige udtryksformer,
sundhed og kendskab til naturen.
Stk. 4. Fritidshjem skal give børn medbestemmelse, medansvar og forståelse for
demokrati. Fritidshjem skal som led heri bidrage til at udvikle børns selvstændighed,
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evne til at indgå i forpligtende fællesskaber samt samhørighed med og integration i det
danske samfund.
Stk. 5. Fritidshjem skal fremme kendskab til og samspil med andre typer af
fritidstilbud, herunder idrætsforeninger og kulturtilbud.
Stk. 6. Fritidshjem skal i samarbejde med skolen og forældre medvirke til at skabe en
sammenhængende overgang mellem skolens undervisningsdel og fritidshjemmet.
Fritidshjem skal give børn mulighed for lektielæsning.
Beskrivelse af brugergruppen

Teglholmen er en bydel i rivende udvikling, hvor byggerier skyder frem med lynets
hast. Her er derfor mange tilflyttere, og brugergruppen bærer præg af at være
nyetablerede og mangfoldig.
Skolen er 4-sporet, men vi har flere årgange med 5 spor.
Vi modtager hvert år 100-120 nye 0.kl. og har desuden en løbende indskrivning på 6080 børn fordelt på alle årgange i løbet af skoleåret.
Her er mange søskendebørn.

Antal børn/unge/voksne

Ca. 390 børn og 20 pædagogisk personale, herudover studerende og vikarer.

Aldersgruppe

6 -10 år

Arbejdsmetoder:
Kort beskrivelse af praktikstedets pædagogiske praksis herunder det
teoretiske og metodiske grundlag. (Uddybes senere i relation til
uddannelsesplanens videns- og færdighedsmål)

At være pædagog i KKFO Teglholmen er en kombinationsstilling, der til dels
understøtter den faglige læring i skolen og samtidig træner og udvikler barnets sociale
kompetencer i demokratiske fællesskaber.
Foruden lovkrav på området, arbejder vi med de 6 pejlemærker i Københavns
kommune. KKFOén er en fuldt integreret del af skolen.
Alle klasser i indskolingen har tilknyttet en fast pædagog, der er med i klassen 8 timer
om ugen og i øvrigt har et tæt samarbejde omkring barnets trivsel, med klassens
lærere. Vi tænker i helheder for børnene og praktiserer sammenhæng i overgange
mellem skole og KKFO tid.

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

Skolen i Sydhavnen er en ny og nybygget skole, der ligger ned til vandet.
Skolen har maritim profil og samarbejder bl.a. med Kattingeværk i Roskilde og
Øresundsmiljøskole.
Ud over vores rummelige afdelinger og store aula, har vi en stor legeplads, sportshal,
sansesal og to store værksteder, et til det fine og et til groft.
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Ansatte
(Antal og faggrupper – pædagogisk faggruppe og andre faggrupper)

Pædagoger, inklusionspædagog, medhjælpere, lønnede studerende, naturvejleder og
snedker.
På skolen er der i øvrigt sundhedsplejerske, tandlæge, skolesocialrådgiver,
skoleinklusionspædagog og skolepsykolog tilknyttet.
Vi har madskole med stort køkken, hvor børn dagligt deltager sammen med skolens tre
kokke i tilberedning af frokost til skolens børn og personale.

Dato for sidste revidering

14/9-2018
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