
 
  
 
 
      

 
 
 
 
 
 
 
 

Læreruddannelsen på Den 
frie Lærerskole retter sig 
mod undervisning i de frie 
skoler. 
Lærerskolens baggrund er 
traditionen efter N.F.S. 
Grundtvig og Kr. Kold, og 
den arbejder på grundlag af 
det syn på skole, 
menneskeliv og folkeliv, der 
udspringer heraf. 
Uddannelsen er 5-årig, hvor 
det 3. år er et arbejds-
praktikår.  
Uddannelsen er eksamensfri 
Udover læreruddannelsen 
drives en væsentlig kursus-
virksomhed rettet mod 
efter- og videreuddannelse 
af ansatte i de frie skoler. 
 
 

Den frie Lærerskole søger to lærere til hhv. Historie/Samfundsfag 
og Pædagogik, Psykologi og Didaktik 
 

Vi søger undervisere med relevant uddannelsesmæssig baggrund på videregående niveau og 
med praktiske erfaringer fra lærergerningen. 
Vi forventer lyst og vilje til at indgå i en praksisnær uddannelse, hvor velbegrundet faglighed, 
demokratisk dannelse, livsoplysning og professionsidentitet er nøglebegreber.  
Uddannelsen er tilrettelagt i et levende og udfordrende undervisningsmiljø med klare 
forventninger til faglig tyngde og varierende og eksperimenterende undervisningsforløb.  
Ud over undervisning i linjefag indeholder lærerarbejdet en del vejledning i forbindelse med 
større opgaver, praktik og særlige undervisningsforløb. 
 

Historie/Samfundsfag - Fællesskabet 
Historisk viden og samfundsmæssig refleksion har aldrig været vigtigere for demokratiets 
udvikling end i disse år. Fagområdet er centralt placeret i læreruddannelsen med sit store 
dannelsespotentiale og har stor søgning blandt de studerende. 
Stillingen omfatter undervisning i linjefaget og et fællesfag på 1. årgang, Fællesskabet, som 
retter sig mod de studerendes professionsidentitet.  
Vi søger en engageret lærer med solid faglighed og bred didaktisk erfaring, som kan udvikle 
et kritisk-konstruktivt fagsyn, der udfolder sig i undervisning, hvor det historisk-poetiske, 
det narrative og det multimodale er naturlige ingredienser. 
 
Pædagogik, psykologi og didaktik  
De pædagogiske fag står centralt i læreruddannelsen, og udgør en vital del af hele studiet.  
Der arbejdes proaktivt i forhold til de studerendes undervisningskompetencer og deres 
praktikforløb, så pædagogisk teori, didaktisk modellering og ny psykologisk viden bliver 
væsentlige hjørnesten i de studerendes professionsidentitet.   
Vi søger en lærer, med en bred pædagogisk og didaktisk viden og indsigt i de udfordringer 
skolerne i dag skal håndtere, og som tillige kan inddrage fagets psykologiske aspekter på et 
højt fagligt niveau. 
 
Se mere om stillingerne og uddannelsen på vores hjemmeside: www.dfl-ollerup.dk  
 
Ansættelse sker i henhold til cirkulære om overenskomst for akademikere i staten 
 

Ansøgningsfrist:  
11. maj 2018. 
Ansættelsessamtaler i  
uge 21. 
Gerne elektronisk 
ansøgning til: 
dfl@dfl-ollerup.dk 

 


