Som ny studerende ved Læreruddannelsen i Aarhus.
Som ny studerende skal du starte med at vælge dit første undervisningsfag. Herunder kan du læse lidt mere
om, hvilke overvejelser du med fordel kan gøre dig, når du vælger.

Faglig profil og overvejelser
Som folkeskolelærer vil du få undervisningskompetence i tre fag.
Inden du vælger kan det være en god idé, at du er opmærksom på, hvor mange timer de enkelte fag har i
skolen, da det vil få indflydelse på dit kommende arbejdsliv og det antal klasser, du skal have for at få et
fyldt skema. Du kan se, hvordan timerne er fordelt mellem fagene og klassetrin via linket til
minimumstimetallet her
Ud over en opmærksomhed på fagenes timer, kan du også med fordel tænke over, hvorvidt du ønsker at
undervise de yngste klasser (1.-6. klasser/indskoling) eller de ældre klasser (4-6. klasser/udskoling).

Adgangskrav for undervisningsfagene
Selvom du først skal vælge dine øvrige undervisningsfag senere under dit første studieår, er det vigtigt, at
du allerede nu undersøger, om du opfylder adgangskravene til de fag, du kunne tænke dig som 2. og 3.
undervisningsfag.
Adgangskrav til fagene kan du se her

Valg af 1. undervisningsfag:
Som første undervisningsfag kan du vælge mellem Dansk, Matematik og Engelsk.
-

-

Hvis du ønsker dansk eller matematik som et af dine undervisningsfag, skal du vælge det som 1.
undervisningsfag. Dansk og matematik udbydes som 3. undervisningsfag, men det er usikkert om
det oprettes, da der skal være 14 studerende eller flere for oprettelse af et hold.
Hvis du vælger engelsk som 1. undervisningsfag, vil du få undervisningskompetence til begge
aldersspecialiseringer, dvs. til de yngre og de ældre klasser.
Ønsker du kun én aldersspecialisering, skal du først vælge engelsk som 2. undervisningsfag.

Fagudbud 1. undervisningsfag
-

Dansk 1. – 6.
Dansk 4. – 10.
Matematik 1. – 6.
Matematik 4. – 10.
Engelsk 1. – 6 og Engelsk 4. – 10.

Prioriteter
Du skal foretage to prioriteringer ved valget af 1. undervisningsfag.
Eksempel:
-

Første prioritet: dansk 1.- 6. klasse
Anden prioritet: dansk 4. – 10 klasse

Vær opmærksom på, at du ikke kan være sikker på at få din første prioritet, selvom du opfylder
adgangskravet til faget.

