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FÅ EN KVALIFICERENDE EFTERUDDANNELSE I DRAMA OG TEATER

Den frie Lærerskole i Ollerup udbyder i samarbejde med Univercity 
College Lillebælt tre dramamoduler med hver 10 ECTS. 
Hvert modul er bygget op om to internater fra onsdag til fredag på 
Den frie Lærerskole. Der er mulighed for at tage en hel Pædago-
gisk Diplomuddannelse i drama eller kombinere uddannelsen med 
moduler fra andre PD-uddannelser og diplomuddannelserne.

PD uddannelsen i drama henvender sig til 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.

Undervisere
Eva Klinting: Cand.mag. i Dramaturgi og Musik.
18 års erfaring som efterskolelærer på Femmøller Efterskole.
Forfatter til: ”Det store teaterprojekt i efterskolen”.

Astrid Guldhammer: Cand. mag i Dramaturgi og Oldgræsk.
Børnekonsulent i Aarhus Kommune.
Arrangør af Aarhus Børneteaterfestival. Tidligere dramalærer på Herning 
Højskole.
Ekstern lektor og censor i Dramaturgi.
Tidligere dansk redaktionsmedlem i det nordiske teatertidsskrift DRAMA.

Janek Szatkowski: Uddannet i Dramaturgi i 1976 og siden tilknyt-
tet institut for Æstetik og kommunikation-Dramaturgi som under-
viser og institutleder.
Endvidere Bergen lærerhøjskole i en periode. Sidder i Reumertkomiteen. 
Har tidligere undervist på efteruddannelseskurser for lærere og Master-
uddannelsen i Drama.

Hanne Kirk: Cand.mag. i Dramaturgi og Historie.
Underviser på Den frie Lærerskoles linjefag i drama og teater. Tidligere 
dramalærer på Brandbjerg Højskole og teateranmelder på ”Det Fri 
Aktuelt”.
Modulansvarlig for PD-uddannelsen i Drama og Teater.

Vi sætter fokus på den 
reflekterende drama- 

og teaterpædagogiske 
praktiker, en bevidst 

æstetikholdning og et 
højt dramapædagogisk og 

teaterfagligt niveau.



Studieperioder og internater.  
Se yderligere oplysninger på www.dfl-Ollerup.dk

Efteråret 2016
Modul 1: Teaterteori, dramaturgi og teaterproduktion (10 ECTS) 
Studieperiode og internater: 
• Studieperiode: 01.09.2016 – 20.01.2017
•  Onsdag den 07.09.2016 fra kl. 12.00 – fredag den 09.09.2016  

kl. 13.00
•  Onsdag den 02.11.2016 fra k. 12.00 – fredag den 04.11.2016  

kl. 13.00

Indholdsområder i overskrifter:
• Dramaturgisk analyse, forestillingsanalyse og tekstkendskab
• Teaterhistorie, skuespilteknik og dramatisk grundtræning
• Teaterprocesser fra ide til forestilling herunder instruktion
Ansøgningsfrist: 01.06.2016

Foråret 2017
Modul 2: Dramapædagogik (10 ECTS) 
Studieperiode og internater: 
• Studieperiode: 09.01.2017 – 16.06.2017
•  Onsdag den 25.01.2017 fra kl. 12.00 – fredag den 27.01.2017  

kl. 13.00
•  Onsdag den 22.03.2017 fra k. 12.00 – fredag den 24.03.2017  

kl. 13.00

Indholdsområder i overskrifter:
• Dramapædagogikkens teori, historie og metoder
• Tilrettelæggelse og gennemførelse af dramapædagogiske processer
• Dramapædagogikkens læringspotentialer og æstetikteori
Ansøgningsfrist: 01.11.2016 

Efteråret 2017
Modul 3: Drama/teater og børne-ungdomskultur (10 ECTS) 
Studieperiode, internater: 
• Studieperiode: 07.08.2017 – 31.01.2018
•  Onsdag den 06.09.2017 fra kl. 12.00  – fredag den 08.09.2017  

kl. 13.00
•  Onsdag den 01.11.2017 fra k. 12.00 – fredag den 03.11.2017  

kl. 13.00

Indholdsområder i overskrifter:
•  Børne- og ungdomskultur, udtryks- og teaterformer herunder unges 

kulturelle identitetsdannelse
•  Teaterinstruktion og-produktion med børn og unge- fra koncept til 

forestilling
•  Medier i børne- og ungdomskulturen og i det drama- og 

teaterpædagogiske arbejde med børn og unge
Ansøgningsfrist: 01.06.2017

FÅ EN KVALIFICERENDE EFTERUDDANNELSE I DRAMA OG TEATER

Generelt om strukturen 
på en Pædagogisk 
Diplomuddannelse
En pædagogisk diplomuddannel-
se består af 6 moduler hvoraf tre 
har et obligatorisk indhold og de 
andre tre er valgfrie. En PD-ud-
dannelse har et samlet omfang på 
60 ECTS-point hvilket svarer til et 
årsværk. Uddannelsen kan tilret-
telægges som et heltids- eller et 
deltidsstudium på 2½-3 år.

En PD i Drama kan sammensættes således:

Struktur Kommentarer

Pædagogisk viden 
og forskning (10 
ECTS)

Obligatorisk modul

Valgmodul fra PD 
Drama (10 ECTS)

For at opnå en ret-
nings- 
bestemt PD (f.eks. i 
Drama) skal mindst to 
af de tre valgmoduler 
hentes fra denne ret-
ning.
Det tredje kan sagtens 
være endnu et drama 
modul/men det kan 
også være et modul 
fra en 
anden PD eller fra de  
fælles valgfrie PD-mo-
duler.

Valgmodul fra PD-
Drama (10 ECTS)

Valgmodul fra PD-
Drama ( 10 ECTS)

Undersøgelse 
af pædagogisk 
praksis. (5 ECTS)

Obligatorisk modul. 
Anbefales som det 
næstsidste modul. 

Afgangsprojektet.  
(15 ECTS)

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

Studerende skal gennemføre deres 
Pædagogisk Diplomuddannelse in-
denfor en periode på seks år- regnet 
fra første uddannelsesdag til sidste 
eksamensdag. Den frie Lærerskole 
og UC-Lillebælt tilbyder vejledning i 
sammensætning af PD-uddannelsen.



ANSØGNING OG OPTAGELSE
Læs mere om PD uddannelsen, optagelsesbetingelserne, 
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.

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

FLERE KOMBINATIONSMULIGHEDER
Moduler fra uddannelsen kan kombineres med 
moduler fra øvrige Pædagogisk Diplomuddannelser og 
som led i en Fleksibel Diplomuddannelse- med moduler 
fra diplomuddannelserne.

Den Frie Lærerskole
www.dfl-ollerup.dk

www.UCL.dk

w
w

w
.g

ra
ph

ic
co

.d
k

Fo
to

 p
å 

fo
rs

id
e 

og
 b

ag
si

de
: ”

D
en

 s
id

st
e 

na
dv

er
”.

 V
er

ne
r 

Jo
hn

se
n.

 D
en

 f
rie

 L
æ

re
rs

ko
le

. S
id

e 
2:

 ”
A

st
or

io
ns

 H
us

.




