
Hvorfor ikke ansætte en lærer- 
studerende i en uddannelsesstilling? 
Det koster det samme som en 
uuddannet vikar, men har mange 
flere fordele.

phabsalon.dk/skolebaseret

Skolebaseret
Læreruddannelse 



Den skolebaserede læreruddannelse er et særligt tilbud 
til skoler, som ønsker at erstatte uuddannet personale 
og lærervikarer med dedikerede lærerstuderende. Den 
skolebaserede læreruddannelse gør det også lettere for 
skoler og kommuner at rekruttere nyuddannede lærere, 
som har en stærk tilknytning og forståelse for skolens 
hverdag og kommunens retning. 

Den skolebaserede læreruddannelse giver helt unikke 
muligheder både for skolen og for de studerende, 
fordi den studerende har ansættelse på en skole, og 
gør sig erfaringer med lærerjobbet, samtidig med, at 
vedkommende løbende uddanner sig og får en fuldgyldig 
lærereksamen, der løber over de normale 4 år. 

Hvad er skolebaseret
læreruddannelse?
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Når skolen ansætter en studerende på den skolebaserede 
læreruddannelse ansætter skolen den studerende 2 dage 
om ugen med løn, hvilket svarer til ⅓-stilling. Typisk er den 
studerende derfor 2 dage om ugen på skolen og 3 dage 
om ugen på sit studie. Den studerende følger den samme 
bekendtgørelse som ordinære studerende, og allerede 
halvvejs inde i ansættelsen vil den lærerstuderende have 
formel undervisningskompetence i det undervisningsfag, 
som den studerende har haft som første prioritet.

Den lærerstuderende på den skolebaserede 
læreruddannelse skal selvfølgelig nå de samme mål og 
skal til de samme prøver som studerende på den klassiske 
læreruddannelse - det er tilrettelæggelsen af studiet, der 
er anderledes.

Uddannelsen er SU-berettiget, og i kombination med ⅓ 
løn, gør det uddannelsen attraktiv hos en ny målgruppe af 
studerende. Måske har I allerede ansatte uden
uddannelse på en skole i kommunen, for hvem uddannelsen 
er attraktiv? 

Timelønnen for en studerende i en uddannelsesstilling er 
stort set den samme som for en uuddannet vikar, men I vil 
løbende få mere og mere for pengene!
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Mange kommuner og skoler i Region Sjælland melder om 
lærermangel, og måske er I en af dem.

Flere og flere er i dag nødsaget til, og oplever kritik for, at I 
dækker behovet med ansatte uden en læreruddannelse eller 
en formel kompetence inden for de fag, de underviser i. 
Samtidig står vi i de kommende år overfor, at en del erfarne 
lærere går på pension, og det øger yderligere behovet for at 
få uddannet lærere i tide.

Med den skolebaserede læreruddannelse er der kortere vej 
til de formelle kompetencer, og den studerende såvel som 
skolen får fra start glæde af det tætte samspil mellem teori og 
praksis.

Dette får kommune og skoler ud af ordningen:

 n Mulighed for at tiltrække en ny type ansøger
 n Tæt samarbejde med læreruddannelsen
 n  Udviklingsmuligheder, da ny forskningsviden og nye 
metoder kommer ind på skolen

 n De studerende får ikke det klassiske ‘praksischok’
 n Nyuddannede lærere med erfaring
 n  Indflydelse på din nye lærers undervisningsfag i forhold 
til behov

 n Kvalificeret faglærer allerede efter 1½-2 år

Derfor er det relevant
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Hvad siger skolerne:

”Det er meget givende for både skole og studerende 
at have dette tætte samarbejde omkring skolebaseret 
læreruddannelse. 

Jeg oplever, at de studerende er meget engagerede, både i 
studiet på Absalon, timerne på skolen og i de læreprocesser, 
som samspil mellem teori og praksis, giver. 
Det er en fornøjelse at følge med på sidelinjen i det 
kompetenceløft, som de studerende opnår semester for 
semester. 

De studerende har travlt, og det kræver god 
koordineringsevne at leve op til kravene på både studie 
og skole, men det virker også som om, at netop denne 
studieform er meget meningsgivende for de studerende.”

Dorthea Ryhl Pedersen, Skoleleder, 
Møn Skole, Vordingborg Kommune
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Studiestart august 

Samarbejde

Næste hold på den skolebaserede læreruddannelse 
har studiestart i august/september, og studerende vil 
kunne indgå i fagfordelingen på skolerne i forhold til det 
kommende skoleår. Når en studerende er ansat i ⅓-stilling 
på skolen, kan I skemalægge med, at vedkommende er på 
skolen 2 hele dage om ugen. Den studerende har således 
mulighed for at have et ⅓-fast skema.

Den studerende får igennem hele sin uddannelse vejledning 
både på skolen og på uddannelsen. Underviserne 
fra Professionshøjskolen Absalon tager initiativ til 
og gennemfører - sammen med en praktikvejleder 
på skolen – en vejledning, som er afstemt med den 
studerendes konkrete praksis på skolen. Underviserne 
fra Professionshøjskolen kommer ud til skolen, således at 
vejledningen vil finde sted der, hvor den studerende er 
ansat. 

Praktikvejlederens opgave er at sparre med den studerende 
– fx om introduktionen af skolens opgaver, udarbejdelse af 
årsplan, undervisningsplaner og lignende.
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Valg af undervisningsfag
På den skolebaserede læreruddannelse skal den studerende i alt 
læse 3 undervisningsfag i løbet af sin uddannelse, og det første 
undervisningsfag påbegyndes med det samme (fra september).
For at opfylde de centrale intentioner med den skolebaserede 
læreruddannelse om direkte kombination af teori og praksis 
tilstræbes det, at der er en sammenhang mellem det første 
undervisningsfag på uddannelsen og undervisningserfaring i det 
tilsvarende fag på ansættelsesskolen.

Derfor bliver et match mellem den studerendes valg af 
undervisningsfag på uddannelsen og skolens behov for nye 
lærerkræfter essentielt i forhold til de uddannelsesstillinger, 
som skal slås op i kommunerne. 

Vær særligt opmærksom på fagenes adgangskrav jf.  
phabsalon.dk/skolebaseret.

Det er vigtigt, at vi som uddannelsesinstitution er med i 
overvejelserne om valg af undervisningsfag, så vi sikrer, at vi 
kan tilbyde de ønskede fag og i en rækkefølge og et format, 
der giver en god uddannelsesplan til gavn for både skole og den 
studerende.

For drøftelse af valg af undervisningsfag, kontakt 
uddannelsesleder Lonnie Ransby Stahl, lbu@pha.dk, 7248 2390 
hurtigst muligt i processen.

Professionshøjskolen Absalon hjælper med vejledning til 
kommuner i forhold til planlægning af opstart, information om 
adgangskrav til uddannelsen mv.
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Kontakt mig:

UDDANNELSESLEDER
LONNIE RANSBY STAHL
+45 72 48 23 90
LBU@PHA.dk

Du kan også læse mere her:
phabsalon.dk/skolebaseret U
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