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Enkeltfag i læreruddannelsen 2021
Læreruddannelsen Silkeborg
Åben Uddannelse er et tilbud til alle, der ønsker:
• at kvalificere sig inden for et nyt fagområde
• at efteruddanne sig
• at videreuddanne sig

• at styrke sine almene kvalifikationer og viden
Praktiske oplysninger
Læreruddannelsen Silkeborg tilbyder undervisning i dele af læreruddannelsen under Lov om Åben Uddannelse.
Undervisningen er tilrettelagt som enkeltfagsundervisning og foregår sammen med lærerstuderende på de ordinære
hold.
Det daglige skema går fra kl. 815- 1545

Lovgrundlaget
Fagene/uddannelsen opslås i henhold til lov og bekendtgørelse nr. 64 af 26/01/2015 om Åben Uddannelse. Formålet
med denne lov er at fremme et bredt udbud af erhvervsrettet uddannelse til den voksne befolkning.

Optagelse
Betingelserne for at blive optaget på læreruddannelsens fag som enkeltfag er:
Studentereksamen, hf, hhx, htx eller tilsvarende kvalifikationer.
Der kan dispenseres fra adgangskravene, når ansøgeren godtgør at have andre kvalifikationer, som kan ligestilles
hermed. Dette sker ved en realkompetencevurdering. Læreruddannelsen Silkeborg rådgiver gerne med hensyn til
niveaukrav før starten af studiet.
Optagelse er endvidere betinget af, at der er plads på holdene.

Praktik
Praktik er et selvstændigt fag i læreruddannelsen og indgår ikke i selve linjefags-undervisningen. Enkeltfags-studerende
må således søge at udnytte de muligheder, som privat aftalte studiebesøg og lignende kan give.

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 et hold træffer beslutning om deltagelse i
ekskursioner, studierejser eller internater, er dette ikke indregnet i den angivne pris.
Betaling finder sted på følgende måde:
Når ansøgeren har fået bekræftet sin optagelse, tilsendes i løbet af august måned en faktura på beløbet, til dækning
af betaling for det første semester. Tilmelding er bindende, når faktura er udsendt.
• Betaling for de efterfølgende semestre finder sted inden begyndelsen af hvert enkelt semester.
Der tilsendes faktura.
• Møder den studerende ikke til undervisning, eller afbryder den studerende uddannelsen, ydes der ingen tilbagebetaling
for det påbegyndte semester.

Eksamen
Eksamen foregår efter de gældende bestemmelser for læreruddannelsen. Studerende under Åben Uddannelse har ret,
men ikke pligt til at gå til eksamen. Der udstedes eksamensbevis ved bestået eksamen.

Studiemiljø
Som studerende på Læreruddannelsen Silkeborg kan man benytte stedets faciliteter på lige fod med de ordinære
studerende. Der kan hentes information på biblioteket, anvendes visuelle hjælpemidler og bruges IT.
Faglokalerne er til rådighed i det omfang, de er ledige. Derudover er alle velkomne til at deltage i fællesaktiviteter.
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Fagenes indhold
Læreruddannelsen er en professionsrettet faglig pædagogisk uddannelse. For alle fagene gælder, at der arbejdes ud fra et
fagsyn, hvor faglige og pædagogiske aspekter indgår i en helhedstænkning. Der lægges vægt på varierede arbejdsformer,
og det kræver, at man som studerende viser engagement, initiativ og selvstændig stillingtagen.
Kompetencemål, indhold og eksamenskrav for de udbudte fag er de samme som gælder i den ordinære
læreruddannelse.
Beskrivelsen af de enkelte fag fremgår af fagbeskrivelserne i studieordningen, som kan ses på vores hjemmeside
http://www.via.dk/uddannelser/paedagogik-og-laering/laerer/silkeborg/

Tilmelding
Senest den 1. maj 2021 på ansøgningsskemaet på vores hjemmeside.
Besked om optagelse i slutningen af juni 2021.
Tilmelding er bindende, når faktura er udsendt.

Studiestart
Midt i august 2021.

Yderligere oplysninger
Hvis du ønsker yderligere oplysninger og informationer, kan du kontakte silkeborg.studieservice@via.dk

Egenbetaling 2021
Priser er opgivet med forbehold for prisændringer i løbet af studiet

Undervisningsfag – 40 ECTS point:
dansk og matematik (læses over 2 år)

4 semestre á 10 ECTS 4 semestre á kr. 6.900,-

i alt kr. 27.600,-

Undervisningsfag – 30 ECTS point:
(ikke alle fag udbydes hvert år)
billedkunst, biologi, engelsk, fysik/kemi,
geografi, historie, idræt, kristendomskundskab/religion,
musik, natur og teknologi, samfundsfag, tysk
(Fagene læses over 2 år)
3 semestre á 10 ECTS

3 semestre á kr. 6.900,Lærerens grundfaglighed - 10 ECTS point
Elevens læring
1 semestre á kr. 6.900,Lærer i skolen
1 semestre á kr. 6.900,Undervisning af tosprogede
1 semestre á kr. 6.900,Specialpædagogik
2 semestre á kr. 3.450,Almen undervisningskompetence
2 semestre á kr. 3.450,-

i alt kr. 20.700,-

i alt kr.
i alt kr.
i alt kr.
i alt kr.
i alt kr.

6.900,6.900,6.900,6.900,6.900,-

(Modulerne læses over ½ til 1 år)

Studerende, der får merit for fysik/kemi eller biologi skal følge undervisningen i risikomomenter
og sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med det eksperimentelle arbejde.
Kurset er placeret i efterårssemestret:
Sikkerhedskursus …………………………

kr. 3.000,-

Svømmelæreruddannelsen…………

kr. 3.300,-

