Gør en forskel
VIA University College

LÆRERUDDANNELSEN
I SKIVE
- en del af VIA University College

Det kræver
et menneske …
… at betyde noget for andre
… at indgå i et aktivt og kreativt studiemiljø
… at skabe inkluderende rum og fællesskaber i skolen
Vil du være med?

Sådan søger du ind

Åbent hus
i februar
og juni:
Tjek på
via.dk/åbenthus

Kvote 2:
15. marts

Kvote 1:
5. juli

Vidste du?
	at ledigheden blandt færdiguddannede folkeskolelærere på
landsplan kun er ca. 2%?
	at startlønnen for en lærer i
gennemsnit er på 38.000 kr.
inklusiv pension?
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Her bor vi!

Der er boliggaranti i Skive, og det
er 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 helt særligt
studiemiljø, som vi
skaber sammen i
hverdagen:
Vi ser hinanden og vi vil
hinanden.

Vi ligger i naturskønne omgivelser
tæt ved Karup Å, Lim-fjorden og
Krabbesholm Skov.

Skive
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Fællesskab og
sammenhold

Undervisningen på læreruddannelsen veksler
mellem holdundervisning, projektarbejde,
forelæsninger og øvelser med elever i
folkeskolen. Vi får ofte besøg af skoleelever
på uddannelsen i forbindelse med forskellige
samarbejdsprojekter.

Billedet er fra friluftsholdets tur til Lifjell i Norge
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Hvad kendetegner
læreruddannelsen i
Skive?
På læreruddannelsen i Skive er vi tæt på praksis. Vi
arbejder 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

Internationale
muligheder

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:

Alle uddannelser i VIA samarbejder om at skabe
gode internationale muligheder for dig som
studerende.

-
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Erhvervspædagogik
Idrætsleder
Outdoor og grøn balance
Kreativ tilgang til læring
Krop og læring i alle fag
Makerspace og animation
Inkluderende klasse- og læringsledelse

Du kan fx tage et internationalt modul eller praktik i
udlandet. Du kan også tilrettelægge et helt semester
i et andet land.
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Mere praktik …

Tæt samarbejde
med skolen

Allerede på 1. årgang bliver du knyttet til en af vores
praktikskoler. Vi samarbejder med skoler i Holstebro,
Morsø, Skive, Thisted, Vesthimmerland og Viborg
kommune.

På læreruddannelsen
har vi et tæt samarbejde
med skolerne omkring
os og vi arbejder
sammen med dem i alle
uddannelsens fag.

Du kan vælge praktik i folkeskoler, fri- og efterskoler,
erhvervsskoler eller andre skoleformer.

Vidste du?
	at læreruddannelsen i Skive er den
læreruddannelse i Danmark, der har
flest skolebørn i huset til forskellige
samarbejdsprojekter?
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Vil du skifte branche
eller prøve noget nyt?

Samarbejdspartnere

Meritlærer eller vikar i folkeskolen?
Har du en kandidat, en bachelor eller professionsbacheloruddannelse?

Læreruddannelsen i Skive samarbejder med en
række partnere om at lave den bedste læreruddannelse til dig. Ud over skoler og kommuner, fx
Kulturprinsen Viborg, Professionsuddannelserne i
Campus Viborg, Animationsværkstedet Viborg, FGU
Nordvest, Ungdomsskolen Skive, LEGO Fonden, EUErasmus+, Sex og samfund og mange flere.

Er du fyldt 25 år og har du en erhvervsrettet
uddannelse og mindst 2 års erhvervserfaring
suppleret med relevante fag på gymnasialt niveau?
Måske har du erhvervserfaring fra skoler eller andre
job med fokus på undervisning?
Måske har du særlige fagprofiler eller interesser, der
er brug for i folkeskolen?
Undersøg muligheden for at tage en
meritlæreruddannelse i Skive.
Kontakt os på:
T: + 45 87 55 32 00
E: liski@via.dk
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Karrieremuligheder
Som lærer har du mange forskellige
karrieremuligheder – fx:
- Folkeskolen
- Fri- og efterskoler
- Erhvervsskoler
- Højskoler
- Specialskoler
- Sprogcentre
- VUC/AVU
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Tjek læreruddannelsen i Skive på
#læreruddannelseniskive
VIA University College – Læreruddannelsen Skive
via.dk/lærer

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

10389 - Peha - 09-21

Kontakt
Læreruddannelsen i Skive
Dalgas Allé 20
DK – 7800 Skive

