
LÆRERUDDANNELSEN I JELLING

Traineelæreruddannelsen

Et samarbejde mellem Læreruddannelsen i
Jelling og Fredericia Kommune



Bliv traineelærer på fire år
Bliv ansat og arbejd på en skole i Fredericia Kommune,
samtidig med at du uddanner dig til lærer.

Med en traineestilling er du sikret:
Hands on-erfaring fra dag 1
Fast ansættelse i traineestilling på en skole
svarende til 25 % af normal arbejdstid i hele
uddannelsestiden
Løn + SU i 4 år
Særlig støtte fra en mentor på uddannelsen
Stærk kobling mellem teori og praksis

2 dage om ugen har du uddannelsesaktiviteter
på Læreruddannelsen i Jelling. 3 dage om ugen
underviser du sammen med en uddannet lærer
på en skole om formiddagen.

Om eftermiddagen foregår der særlige
uddannelsesaktiviteter for dig og dine
medstuderende i Fredericia.

Der oprettes 40 pladser på
traineelæreruddannelsen.

Folkeskoler i Fredericia ansætter
traineestuderende
Som traineestuderende bliver du en naturlig del
af arbejdsfællesskabet på den skole, hvor du er
ansat. På skolen bliver du ydermere knyttet til
en erfaren lærer, som bliver din makker
gennem hele dit forløb.

Du kan blive ansat i Fredericia Kommune på en
af fire folkeskoler, som hver især er delt på flere
matrikler. De fire folkeskoler er:

Fjordbakkeskolen
Erritsø Fællesskole
Kirstinebjergskolen
Ullerup Bæk Skolen

Alle skoler har forskellige linjer for de ældste
elever – fx linjerne International – global,
Innovation & design, idræt samt Art og musik.

Samme uddannelse som den
almindelige læreruddannelse
Fundamentet i traineelæreruddannelsen svarer
til den almindelige læreruddannelse med en
varighed på fire år.

Det betyder, at du kommer til at arbejde med
de samme fagområder og kompetencer. Dog i
større grad tilrettelagt sammen med praksis.

I løbet af de fire år vil du typisk uddanne dig
inden for tre undervisningsfag. Trainee-
læreruddannelsen er et særligt forløb i tæt
samarbejde med aftagerfeltet. Derfor kan der
være bindinger på valg af undervisningsfag.

De studerende, der starter på
traineelæreruddannelsen i 2018, har dansk
(4.-10. klassetrin) som første undervisningsfag.

Du har fire specialiseringsmoduler i løbet af
traineelæreruddannelsen

Intromodul
Modul om understøttende undervisning
Modul om åben skole
Modul om læringsteknologier

I de to sidste specialiseringsmoduler får du som
studerende mulighed for at fordybe dig i et af to
spor:

Performancesporet
Sciencesporet
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Tæt samarbejde med lokale
aktører i Fredericia Kommune
Alle studerende får generel viden om åben
skole og læringsteknologier og bruger den
viden specifikt indenfor performance- eller
sciencesporet i et samarbejde med de aktører i
Fredericia Kommune, som UCL og Fredericia
Kommune laver samarbejdsaftaler med.

Der er lavet samarbejdsaftaler med Musical
Akademiet, Business Fredericia og Fredericia
Maskinmesterskole. Derudover vil også
kulturinstitutioner i Fredericia være aktører i
specialiseringsmodulerne.

Adgangskrav til læreruddannelsen
For at søge om optagelse på læreruddannelsen
med en adgangsgivende eksamen, skal du
opfylde et af følgende adgangskrav:

Studentereksamen (STX)
Højere forberedelseseksamen (HF)
Højere handelseksamen (HHX)
Højere teknisk eksamen (HTX)
Studiekompetencegivende eksamen i
forbindelse med erhvervsuddannelse (EUX)
Gymnasiale indslusningskurser for
fremmedsprogede (GIF)
Du forventer at bestå en adgangsgivende
eksamen inden 1. juli i optagelsesåret
Godkendt udenlandsk eksamen
sammenlignelig med en dansk
adgangsgivende eksamen (herunder også
International Baccalaureate IB) og
sprogkundskaber på tilstrækkeligt niveau

Hvis du ikke opfylder de formelle adgangskrav
til uddannelsen, er en mulighed at søge
optagelse gennem en individuel kompetence-
vurdering (IKV). Læs mere på ucl.dk/trainee

Dit gennemsnit afgør om du skal
til optagelsessamtale
Dit eksamensgennemsnit fra din
adgangsgivende eksamen er afgørende for, om
du skal til optagelsessamtale for at komme i
betragtning til en studieplads på
læreruddannelsen.

Har du under 7 i gennemsnit fra den
adgangsgivende eksamen (inklusiv evt. bonus
for tidlig studiestart og flere fag på A-niveau),
eller er du endnu ikke sikker på at få et
gennemsnit på 7 eller derover, skal du til en
optagelsessamtale på Læreruddannelsen i
Jelling.

Hvis dit gennemsnit er over 7, bliver du optaget
på læreruddannelsen og kan altså søge en af de
traineestillinger, der bliver slået op på skoler i
Fredericia Kommune i april.

Læs mere om optagelsessamtalen og se en
video med to nu uddannede lærere, der
fortæller om deres oplevelse med at gå til
optagelsessamtale på ucl.dk/trainee

Ansættelsesforhold og løn
Hvis du får en traineestilling starter dit
ansættelsesforhold 1. august – en måned før dit
studium starter i september.

Du vil således først kunne søge SU fra
september, men være lønnet med estimeret
7187,50 kr. fra 1. august. Du er dog
bagudlønnet og skal altså derfor sikre dig
økonomisk i august måned.
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Sådan søger du
Hvis du vil søge ind på traineelæreruddannel-
sen er der to ansøgningsprocesser, du skal
igennem.

Den første er ansøgning til Læreruddannelsen i
Jelling. Den anden er ansøgning om en trainee-
stilling på en skole i Fredericia Kommune.

Ansøgningsfrister
Søg senest 15. marts kl. 12, hvis du vil begynde
på uddannelsen efter sommerferien 2018.

Ansøgningsfristen til traineestillinger i
Fredericia Kommune er ultimo april.

Det kræver positivt svar på begge ansøgninger
for at blive optaget på traineelærer-
uddannelsen.

Hvis du ikke bliver tilbudt en traineestilling, vil
du blive spurgt, om du vil påbegynde
læreruddannelsen som ordinær studerende på
Læreruddannelsen i Jelling, såfremt du opfylder
optagelseskravene.

Kontakt
Du er velkommen til at kontakte Lærer-
uddannelsen i Jelling, hvis du vil vide mere.

Kontakt uddannelseschef Annette Falk,
falk@ucl.dk / 24 94 75 03 eller
uddannelsesleder Lotte Hofer Skinnebach,
lihs@ucl.dk / 24 79 84 57.

Yderligere information
Læs mere om uddannelsen, adgangskrav og
ansøgningsprocedurer på ucl.dk/trainee.

ucl.dk


