
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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  
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 
 
Da vores underviser gennem 8 år Mr. Mason går på pension, søger vi en ny 
engelskunderviser med tiltrædelse 1. januar 2018 eller snarest derefter 
 

Vi søger en engelsklærer med relevant uddannelsesmæssig baggrund på videregående 
niveau og meget gerne med indsigt i og praktiske erfaringer fra lærergerningen i de frie 
skoler. 
Vi forventer lyst og vilje til at indgå i en praksisnær læreruddannelse, hvor velbegrundet 
faglighed, demokratisk dannelse, livsoplysning og professionsidentitet er nøglebegreber. 
 
Du bliver en central person i kvalificering og udvikling af hele det fremmedsproglige område 
i læreruddannelsen.  
Ud over en stor faglighed forudsættes en grundig kulturel viden som tilgang for 
undervisningen. 
 
Engelskfaget har stor søgning i læreruddannelsen. 
Du skal være indstillet på at udvikle fagets arbejdsmetoder og udtryksformer i samarbejde 
med de studerende i et fagligt undersøgende miljø 
Hertil indgår arbejdet med skolens internationale forhold i stillingen. 
 
Generelle forhold 
Der arbejdes i hele uddannelsen i et levende og udfordrende undervisningsmiljø med klare 
forventninger til faglig tyngde og varierede undervisningsforløb. De studerende skal efter 
endt uddannelse kunne undervise i mange forskellige skoleformer.  
Almen- og fagdidaktikken har derfor en høj prioritet. 
 
Ud over undervisning i linjefag indeholder lærerarbejdet en del vejledning i forbindelse med 
større opgaver og praktikforløb samt i særlige undervisningsforløb som projektforløb og 
uddannelsens afsluttende speciale. 
 
Stillingen er på ca. 80%  
Se mere om stillingen og Læreruddannelsen på vores hjemmeside: www.dfl-ollerup.dk 
 
Ansættelse sker i henhold til cirkulære om overenskomst for akademikere i staten 
 

Ansøgningsfrist:  
15. november 2017 med 
ansættelsessamtaler i 
uge 47. 
Gerne elektroniske 
ansøgninger. 

 


