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STUDIEORDNING FOR DEN FRIE LÆRERSKOLE 

Den frie Lærerskole er en femårig læreruddannelse, som retter sig mod at uddanne 
lærere til de frie skoler: friskoler, efterskoler og højskoler. Lærerskolen er opbygget 
som en fri skole med en demokratisk struktur, og er tilrettelagt med reel indflydelse 
på både uddannelsen og institutionen.  

Uddannelsen er statsanerkendt, og lovgivningsmæssigt en del af Lov om 
professionshøjskoler for videregående uddannelser (240 ECTS).                                    
Staten yder tilskud til uddannelsen, og de studerende kan få SU. 

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang 
læring, og uddannede lærere fra Den frie Lærerskole har samme muligheder for 
videreuddannelse som andre lærere.  

Læreruddannelsen er eksamensfri, og der udarbejdes i stedet grundige personlige 
udtalelser i fagene og øvrige uddannelsesområder. Det er en forudsætning at være 
tilstede i undervisningen. 

Uddannelsen udgør en helhed af de fire uddannelsesområder: 
Faglighed og undervisningskompetence - Praktik - Folkestyre -  
Fællesskabsaktiviteter 

Faglighed og undervisningskompetence 
Arbejdet i linjefagene er centralt for læreruddannelsens kvalitet. De studerende 
tilegner sig fagenes viden, metoder og terminologi i en undervisning, som 
tilrettelægges i en vekselvirkning mellem praksis og teori og mellem læreren og de 
studerende. Formidling og tilrettelæggelse af undervisning på mange forskellige 
måder er helt centrale fokusområder. 
Der vælges fire linjefag – i særlige tilfælde er det muligt at vælge fem.  

Folkestyre og fællesskabsaktiviteter. 
Folkestyret er bygget op om de studerendes deltagelse i: 
  Stormøder og basismøder 
  Fagudvalgsmøder  
  Årgangsmøder  
  Møder i diverse faglige, økonomiske og kulturelle udvalg  
  Fællestimer med foredrag og andre kulturelle aktiviteter. 

De studerende vælger en af styrelsens 11 medlemmer, og er repræsenterede i de 
åbne lærerrådsmøder. 
 

Praktik. 
Læreruddannelsen indeholder tre praktikforløb: 
Et tre ugers praktikforløb på 1. årgang og 2. årgang samt et års lønnet 
arbejdspraktik i det 3. studieår. 

Se mere om tre-ugers praktikken og årspraktikken i praktikhåndbogen på skolens 
hjemmeside: www.dfl-ollerup.dk 

Undervisningsplan 
Læreruddannelsen på Den frie Lærerskole indeholder en del obligatoriske 
grundlagsfag. Disse grundfag retter sig mod udviklingen af den studerendes 
læreridentitet gennem vidensopbygning, drøftelser, øvelser og lærerpraksis.  

 



Obligatoriske fag 
  Tanken 
  Fællesskabet 
  Balancen 
  Sproget 
  Samarbejde og kommunikation 
  Fortælling 
  Pædagogik, psykologi og didaktik (PPD). 
  Specialisering indenfor PPD: Børn, voksne, unge, særlige behov.  

Linjefag 
Der skal vælges fire. 
Der kan højst vælges ét linjefag i hver blok (se bagsiden). 
Du kan læse mere om de enkelte fag i Studiehåndbogen skolens hjemmeside:  

Valgfag / Korte valgfag 
 Svømmelæreruddannelse 
  Seksualundervisning 

 
Særlige undervisningsforløb 
Tre ugers introduktionsforløb.  
  Studieteknik, lærerarbejdet i den Grundtvig-Koldske skoletradition,    
  undersøgelsesarbejde m.v. 
Faguger. 
  Afholdes en gang årligt på tværs af årgangene og afvikles som korte,   
  faglige kurser – evt. som studierejser. 
Projektuger. 
  Fire ugers forløb for 2. årgang.  
Speciale. 
  5. årgangs specialeperiode på det sidste semester af uddannelsen. Der   
  arbejdes i grupper med et selvvalgt, pædagogisk eller didaktisk emne i   
  relation til et eller flere linjefag. 

Skriftlige opgaver 
Ugeopgaver. 
  På 1. årgang og på 2. årgang udarbejdes en skriftlig opgave om et   
  selvvalgt, undervisningsrelateret emne. Der afsættes en skemafri uge til   
  opgaven. 
Faglig hovedopgave. 
  På 4. årgang udarbejdes en større, skriftlig, faglig opgave. Der afsættes   
  tre skemafrie uger til opgaven. 
Specialerapport 
  I det afsluttende specialesemester, udarbejdes en specialerapport om det  
  valgte speciale. 

Afgangsbevis. 

Dimittender fra Den frie Lærerskole modtager et afgangsbevis, der indeholder 
udtalelser vedrørende de gennemførte linjefag, en specialeudtalelse samt en 
overordnet udtalelse, der beskriver dimittendens udbytte af de øvrige 
uddannelsesaktiviteter som praktik, folkestyre og fællesskabsaktiviteter m.v.  



         Undervisningsplan pr. august 2018 (gælder fra årg. 2017) 

 1. årgang 2. årgang 4. årgang 5. årgang   Timetal 
 efterår forår efterår forår efterår forår efterår  
Obligatoriske fag         
Tanken 67       67 
Fællesskabet  67      67 
Balancen 67       67 
Sproget  67      67 
Samarbejde og kommunikation   25      25 
Fortælling   62     62 
Pædagogik, psykologi og didaktik (PPD) 20  62 72 62   216 
Linjefag         
A  Engelsk / Tysk 67 33  72 86  62 320 
B  Idræt / Musik 67 33 62   72 86 320 
C  Billedkunst / Drama / Håndværk-Design 67 72  72   109 320 
D  Matematik / Historie-Samfundsfag   62 72  72 114 320 
E  Friluftsliv / Medie    72 86 52  210 
F  Dansk  100 62  86 72  320 
F  Fysik-Kemi  60 50  50 50  210 
G  Dansk / Religion / Naturfag   62 72 86 72 28 320 
Valgfag         
PPD-børn/PPD-voksne      67  67 
PPD-Særlige behov/ PPD-Unge       67 67 
Det mellemfaglige      op til 72*   72 
Svømmelæreruddannelse  40 40     80 

                Der vælges 4 eller evt. 5 linjefag samt 2 valgfag i PPD. Der kan højst vælges ét linjefag i hver blok. Tilsvarende med PPD-valgfag. 
                *Det mellemfaglige består af en obligatorisk del og nogle valgbare dele. Forløbet omhandler primært digitale lærerkompetencer og æstetiske læreprocesser. 

 

 

 

 

 

Skriveværksted 
Der etableres skriveværksted som et tilbud gennem hele uddannelsen. Skriveværkstedet er dels et tilbud til dyslektikere og andre med behov for særlig fokus på 
skriveprocesser, dels et tilbud om en generel større fokus på skriveprocesser som en del af uddannelsen. Studerende fra 4. og 5. årgang indgår som skrivetutorer 
under ledelse af dansklærerne.  

Korte valgfag (25 lekt.) – tilbydes på 1. årgang 
Seksualundervisning 


