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Læreruddannelsen i Nørre Nissum
 Følgende fag kan læses som e nkeltfag i studieåret 20 20-2021
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Læreruddannelsen i Nørre Nissum udbyder læreruddannelsens undervisningsfag som enkeltfag,
med start i august 2021 under Bekendtgørelsen om Åben Uddannelse nr. 64 af 26/01/2015.
Det forventes at undervisningen i fagene på den netbaserede læreruddannelse placeres onsdage
i net-ugerne.
 Følgende specialiseringsmodul kan læses i studieåret 20 21-2022
Undervisning af ordblinde elever
10 ECTS, august-december.
Evt. som koncentreret forløb i uge 1-6, 2021.
Ring og hør nærmere om mulighederne (studieadministrativ partner Murielle De Smedt,
tlf. 8755 3289.)
Tompladsordning
Når man læser enkeltfag på
Læreruddannelsen i Nørre Nissum,
foregår det efter den såkaldte tompladsordning. Tompladsordningen udnytter
undervisningen på den ordinære
uddannelse ved at tilbyde ledige pladser
på ordinære hold til
enkeltfagsstuderende.
Optagelse på tompladsordningen
indebærer, at man er underlagt de samme
betingelser som de ordinære
lærerstuderende med hensyn til
adgangskrav og studieordning i øvrigt.
Såfremt du allerede er folkeskolelærer indgår der ikke praktik i undervisningen, og der vil derfor
være skemafrie uger, mens de ordinære lærerstuderende er i praktik. Praktikken er placeret i uge
1-6. Hvis du ikke er folkeskolelærer skal der foretages en individuel vurdering vedr. praktik.
Studieform
Undervisningen organiseres på to forskellige måder. Enten som matrikelforløb eller som
netbaseret forløb.



Matrikelforløbet foregår typisk i 2 blokke á 4 lektioner pr. uge.
Det netbaserede forløb foregår – udover virtuelt studiearbejde – med seminarer/fysisk
fremmøde én dag i ugerne hvor der er net-indkald (5 gange pr. semester).
Netseminar-ugerne offentliggøres primo april.

Ring og hør nærmere om de konkrete fags og modulers placering (studieadministrativ partner
Murielle De Smedt, tlf. 8755 3289).
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Målgruppe
Folkeskolelærere og andre
undervisere, som ønsker at styrke og
udvide deres faglige kompetencer i
forhold til at undervise i folkeskolen,
private skoler, efterskoler, tekniske
skoler, social- og sundhedsskoler,
højskoler og i voksenundervisningen
m.v.
Adgang til undervisningsfag
For at kunne blive optaget på
undervisningsfag kræves, at du har
bestået prøven i det tilsvarende fag eller beslægtede fag i en gymnasial uddannelse – se bilag 6 i
nedenstående link: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=174218
Der kan dispenseres fra adgangskravene, når ansøgeren godtgør at have andre kvalifikationer,
som kan ligestilles hermed. Dette sker ved en realkompetencevurdering.
Læreruddannelsen i Nørre Nissum rådgiver gerne med hensyn til niveaukrav før starten af
studiet.
Fagenes indhold
Beskrivelsen af de enkelte undervisningsfag fremgår af studieordningerne for 2018, som kan ses
på vores hjemmeside:
Studieordning 2018: https://www.via.dk/uddannelser/paedagogik-og-laering/laerer/studieordninglandingpage
Beskrivelsen af de enkelte moduler i fagene kan findes i Studieordningens Del 3.
Deltagerbetaling
I beskrivelsen af de udbudte fag er anført prisen for deltagelse. Herudover må den studerende
regne med udgifter til bøger, kopiering og evt. andre materialer – varierende fra fag til fag. Hvis
der indgår deltagelse i ekskursioner, studierejser eller internater i studieforløbet, er dette ikke
indregnet i den angivne pris.
Betaling finder sted på følgende måde
Når ansøgeren har fået bekræftet sin optagelse, tilsendes en faktura på beløbet til dækning af
betaling for det første semester. Tilmeldingen er bindende, når fakturaen er udsendt.

•

Betaling for de efterfølgende semestre finder sted inden begyndelsen af hvert enkelt semester. Der tilsendes faktura.
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•

Møder den studerende ikke til undervisning
eller afbryder den studerende uddannelsen,
ydes der ingen tilbagebetaling for det
påbegyndte semester.

Kompetencemålsprøve
Kompetencemålsprøven foregår efter de gældende
bestemmelser for læreruddannelsen. Studerende
under Åben Uddannelse har ret – men ikke pligt – til at
gå til eksamen.
Der udstedes prøvebevis ved bestået prøve.
Studiemiljø
Som studerende på Læreruddannelsen i Nørre Nissum
kan man benytte stedets faciliteter på lige fod med de
ordinære studerende. Der kan hentes information og
studiestøtte på biblioteket, anvendes digitale hjælpemidler og bruges it.
Faglokalerne er til rådighed i det omfang de er ledige.
Derudover er studerende under åben uddannelse
velkomne til at deltage i fællesarrangementer og andre
studieaktiviteter, sammen med de ordinære
studerende.
Tilmelding
Senest den 1. august 2021 på ansøgningsskemaet på vores hjemmeside.
Studiestart
Der er studiestart i uge 34. Inden da vil du blive inviteret til en introdag hvor du bl.a. vil du
blive introduceret til studienettet og ItsLearning.
Egenbetaling 2021
(Priser er opgivet med forbehold for prisregulering pr. 1. januar 2020.)

1 modul á 10 ECTS point: kr. 6.900,Modulomfang
 Undervisningsfagene dansk og matematik (40 ECTS)
 Alle andre undervisningsfag (30 ECTS)
Yderligere oplysninger
Hvis du ønsker yderligere oplysninger og informationer, kan du kontakte studieadministrativ
partner Murielle De Smedt tlf. 8755 3289, mail muds@via.dk.
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