Gør en forskel
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MERITLÆRER

LÆRERUDDANNELSEN
I SKIVE
- en del af VIA University College

Vil du skifte branche
eller prøve noget nyt?

Målgruppen for
meritlæreruddannelsen

En uddannelse som meritlærer giver dig nye
karrieremuligheder, fx:

Målgruppen er studerende, der fx:
- Har afsluttet en kandidat-, bachelor- eller
professionsbacheloruddannelse
- Er mindst 25 år, har afsluttet en erhvervsrettet
uddannelse, og har mindst 2 års erhvervserfaring
- suppleret med relevante fag på gymnasialt niveau
- Eventuelt med erhvervserfaring fra skoler eller
andre job med fokus på undervisning
- Har særlige fagprofiler eller faginteresser i forhold
til folkeskolens behov
- Har talenter eller kompetencer, der er interessante
for folkeskolen

-

Folkeskoler
Fri- og efterskoler
Erhvervsskoler
Højskoler
Specialskoler
Sprogcentre
VUC/AVU

Nogle lærere finder job i sociale institutioner, i
skoleforvaltninger, i idrætsverdenen eller i det private
erhvervsliv.
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Der kan, på baggrund af en konkret og individuel
vurdering, dispenseres fra adgangsbetingelserne,
hvis en samlet vurdering af ansøgerens
kvalifikationer og kompetencer begrunder optagelse.
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Meritstuderende og
vikar på samme tid

Hvordan er uddannelsen
tilrettelagt?

Mens du studerer, har du mulighed for at søge job på
en eller flere skoler som vikar i op til 40 % af tiden. Så
får du løn samtidig med, at du studerer. Lønnen kan
fx udgøre 11-12.000,- kroner om måneden, hvis der er
tale om cirka 12 vikartimer om ugen. De sidste 60% af
tiden studerer du på meritlæreruddannelsen.

Uddannelsen er bygget op på samme måde som
den almindelige læreruddannelse. Du deltager i
undervisningen sammen med både merit- og andre
lærerstuderende.

I løbet af studiet skal du regne med at gennemføre
12-15 moduler, som koster kr. 5.000,- kr. pr. modul.

Uddannelsen tilrettelægges, så du i tilfælde af vikararbejde, har hele dage på skolen og hele dage på
studiet.

Vidste du?
	at ledigheden blandt færdiguddannede folkeskolelærere på
landsplan kun er ca. 2%?
	at startlønnen for en lærer er 32.000
kr. om måneden? Hertil kommer
pension på ca. 17%
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Her bor vi!

Det er relativt nemt og billigt at
finde studiebolig i Skive.
Vi ligger tæt på både by og
natur – med adgang til biografer,
teater, svømmehal, kulturcenter
og sportshal.

På læreruddannelsen
i Skive bliver du en del
af et kraftcenter med
læreruddannelse, efterog videreuddannelse,
kursusaktiviteter,
foredrag og
andre kulturelle
arrangementer.

Vi ligger i naturskønne omgivelser tæt ved Karup Å, Limfjorden og Krabbesholm Skov.

Skive
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Hvad kendetegner
læreruddannelsen i
Skive?
På læreruddannelsen i Skive arbejder vi seriøst
med at integrere variation, kreativitet og bevægelse
i alle skolens fag. Der er fokus på udeskole, nye
undervisningsformer og undervisning i forskellige
læringsrum.
Vi lægger vægt på at uddanne gode klasselærere og
kulturskabere på skolerne. Lærere, der skaber gode
fællesskaber og rammer for oplevelse og fordybelse i
skolen – så eleverne udvikler fantasi og virkelyst.
Projekter kunne være
- Sæt skolen i bevægelse
- Udeskole og eksterne læringsrum
- Kunst og kultur i klasseværelset
- Genbrug og bæredygtig undervisning
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Specialiseringer

Sådan søger du ind

Hvilken slags lærer er du?
På læreruddannelsen har du både pædagogiske
fag og undervisningsfag. Du skal vælge 3 undervisningsfag ud fra folkeskolens fagrække, og
derudover kan du specialisere dig i fx:

Søg ind på meritlæreruddannelsen i Skive på
via.dk/meritlærer

- Erhvervspædagogik
- Idrætsleder
- Friluftslærer – natur og udeliv
- Krop og læring i alle fag
- Makerspace og animation
- Inkluderende klasse- og læringsledelse
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Ansøgningsfrist: 1. april kl. 12.00.
Kontakt os
Har du spørgsmål til meritlæreruddannelsen i Skive,
er du velkommen til at kontakte os på +45 8755 3200
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Tjek læreruddannelsen i Skive på
#læreruddannelseniskive
VIA University College – Læreruddannelsen Skive
via.dk/meritlærer

E: liski@via.dk
T: +45 87 55 32 00

10157 - lens - 03-21

Kontakt
Læreruddannelsen i Skive
Dalgas Allé 20
DK – 7800 Skive

