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Den frie Lærerskole i Ollerup udbyder i samarbejde med Univercity
College Lillebælt en pædagogisk diplomuddannelse i ”De frie
skolers tradition og pædagogik”. PD uddannelsen er tilrettelagt så den kan gennemføres på deltid. Hvert modul er bygget
op om to internater fra onsdag til fredag på Den frie Lærerskole i
Ollerup.

PD UDDANNELSEN HANDLER OM FREMTIDEN NU.
Målgruppen for PD uddannelsen er lærere, ledere, pædagoger
med tilknytning til friskoler og alle øvrige private grundskoler, efterskoler,
højskoler, Frie Fagskoler, landbrugsskoler, produktionsskoler, danske skoler
i Sydsslesvig, folkeskolen samt ansatte med tilknytning til de frie skoler i
de nordiske lande.

Med denne PD uddannelsen opnår du:
Viden
•	omfattende viden og indsigt i diskurser og forskellige tankemønstre
og brudflader i de frie skolers tradition og pædagogik.

Uddannelsen omhandler
de idémæssige, historiske
og pædagogiske rum,
der tegnes af de frie
skoleformer. De frie
skoletanker bringes i
dialog med ny pædagogisk
forskning og de moderne
krav fra opbrud i
skoleverdenen samt nye
generationers forståelser
og handlemuligheder i
praksis.

Færdigheder
• vurdere og udfordre de frie skolers værdigrundlag og sigte.
•	anvende ny viden til selvstændigt at udvikle undervisning og læring for
børn, unge og voksne.
Kompetencer
•	selvstændigt beskrive og vurdere teori og praksis i de frie skoler,
med henblik på en kvalificering og udvikling af de frie skolers
kernebegreber set i et nyt tidsperspektiv.
•	Kan håndtere komplekse undervisningssituationer, hvor den folkelige
oplysning, dannelse, folkestyre, demokrati og medborgerskab i lyset af
moderniteten, demografiske ændringer og globaliseringen nyfortolkes.
•	Kan deltage i og være medansvarlig for egen skoles udvikling og være
repræsentant og eksponenwt for skoleformen.

.

Undervisere

Moduler og struktur

PD-uddannelsen ledes af erfarne undervisere med dyb forståelse for det
faglige indhold i de forskellige moduler. Underviserne kommer fra Den frie
Lærerskole, UC-Lillebælt, Universiteterne og fra de frie skoler.
Modulerne med dato for internaterne. Læs fyldig beskrivelse af indholdet i
alle modulerne på: www.dfl-ollerup.dk

En pædagogisk diplomuddannelse består af 6 moduler hvoraf tre
har et obligatorisk indhold og
de andre tre er valgfrie. Uddannelsen har et samlet omfang på
60 ECTS-point hvilket svarer til et
årsværk.

Efteråret 2016
1. Barnets møde med skolen
Studieperiode: 01.08.2016 - 20.01.2017
Onsdag den 17.08. fra kl. 12.00 - fredag den 19.08. 2016 kl. 13.00
Onsdag den 12.10. fra kl. 12.00 - fredag den 14.10.2016 kl. 13.00
2. Vejledning i efterskolen
Studieperioden: 01.09.2016 - 23.01.2017
Introduktion til PD-modulet torsdag den 1.09.2016 fra kl. 10.00 -16.00
Internater
Onsdag den 28.09.2016 kl. 12.00 - fredag den 30.09.2016 kl. 13.00
Onsdag den 09.11.2016 kl. 12.00 - fredag den 11.11.2016 kl. 13.00
Social inklusion - inklusion i efterskolen
NB. Modulet kommer fra PD-retningen ”Social inklusion”- og kan indgå
som et valgmodul i PD i ”De frie skoler…”
Studieperiode: 01.09.2016 - mandag den 23.01.2017
Introduktion til PD modulet: 1.09.2016 fra kl. 10.00 - 16.00
Internater
1. Onsdag den 28.09. kl. 12.00 - fredag den 30.09.2016 kl. 13.00
2. Onsdag den 09.11 kl. 12.00 - fredag den 11.11.2016 kl.13.00
Foråret 2017
Grundtvig og Kolds ideverden
Studieperiode: Mandag den 9.01 – mandag den 9.06.2017
Internater:
Onsdag den 25.01. kl. 12.00 - fredag den 27.01. kl. 13.00
Onsdag den 22.03. kl. 12.00 - fredag den 24.03. kl. 13.00
Ledelse og samarbejde i de frie skoler
Studieperiode: 9.01. 2017 - 19.06.2017
Onsdag den 08.02. fra kl. 12.00 - fredag den 10.02.2017 kl. 13.00
Onsdag den 19.04. fra kl. 12.00 - fredag den 21.04.2017 kl. 13.00
Foråret 2018
Fortællekultur- fortælling og det narrative
Studieperiode: Mandag den 15. januar - fredag den 22. juni 2018
Internater:
Onsdag den 7.02 kl.12.00- fredag den 9.02.2018 kl. 13.00
Onsdag den 11.04 kl. 12.00 – fredag den 13.04.2018 kl. 13.00

En PD i De frie skolers tradition og
pædagogik kan sammensætte med
nedenstående moduler
Struktur

Kommentarer

Pædagogisk viden
og forskning (10)

Obligatorisk

Valgmoduler

Valgmodulerne skal
omfatte i alt 30
ECTS i uddannelsen.
Dvs.3 moduler a 10
ECTS.

Grundtvig og Kolds
ideverden (10)
Fortællekulturfortælling og det
narrative (10)
Barnets møde med
skolen- skole og
hjem samarbejde
(10)
Vejledning i
efterskolen Skolepædagogikkens
muligheder (10)
Ledelse og
samarbejde i de frie
skoler (10)

For at opnå en
retningsbestemt PD
i ”De frie skolers
tradition og pædagogik” skal mindst
to af de tre valgmoduler hentes fra
denne retning.
Der kan altså vælges
op til 10 ECTS fra
andre diplomuddannelser.

Undersøgelse af
Obligatorisk
pædagogisk praksis. modul. Anbefales
(5)
som det næstsidste
modul før
afgangsprojektet.
Afgangsprojektet.
(15)

Obligatorisk
modul der afslutter
uddannelsen.
Indholdet vælges
af den studerende
i dialog med en
vejleder.

Vejledning i modulvalg:
•	Du kan også vælge at tage bare et
enkelt eller flere moduler efter din
interesse.
•	For hvert fuldført modul udstedes et
modulbevis.
•	Muligheder for at sammensætte en
fleksibel diplomuddannelse.
•	Den frie Lærerskole og UC-Lillebælt
tilbyder vejledning i sammensætning af
din diplomuddannelse.

Forside og folderen: Børnene på forsiden: Odense Friskole. Øvrige billeder, Verner Johnsen, Den frie Lærerskole.

ANSØGNING OG OPTAGELSE
Læs mere om PD uddannelsen, optagelsesbetingelserne,
ansøgningsfrister, praktiske oplysninger og økonomi på
www.dfl-ollerup.dk eller scan koden og læs.
Fra hjemmesiden kan du downloade ansøgningsskema
og vælge et eller flere af modulerne.

www.graphicco.dk

Ansøgningen kan sendes elektronisk med
vedhæftede bilag til: dfl@dfl-ollerup.dk
Eller med post til:
Den frie Lærerskole
Svendborgvej 15, Ollerup.
5762 Vester Skerninge.

www.UCL.dk

Den Frie Lærerskole
www.dfl-ollerup.dk

