
Professionshøjskolen Absalon

Intro til nye ÅU – studerende sommer 22
med merit / enkeltfag (åben uddannelse)

Sommer 22



Program 
log på ITSL inden vi går på

fx https://phabsalon.itslearning.com/main.aspx?TextURL=CourseCards

• Velkomst  med præsentation af ”os”       

• Hvordan bruges ITSL - skema mm.? (Betina og Susanne)
• Elæring – hvordan studerer man på daghold og elær? (Pernille)

• Skema på daghold og elær og andre praktiske forhold   

• Hvem skal jeg gå på hold med? 

• Hvordan dannes der studiegrupper? 

• Meritansøgning for undervisningsfag, moduler og praktik?

• Billede til studiekort

• Spørgsmål                    

https://phabsalon.itslearning.com/main.aspx?TextURL=CourseCards


S 2022 S 2021

Vor enkeltfag 5 8

Vor meritlærer 1 1

Ros enkeltfag 88 80

Ros meritlærer 51 58

TF meritlærer 19 18

164 165
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Daghold startede i år før INTRO!

 Ny bekendtgørelse lod vente på sig 

 Men struktur ændring var desværre nødvendig

 Ny bekendtgørelse forventes………
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Hvordan bruges ITSL - skema mm.? 

 Alle moduler har et rum

 Der kan søges på fx Hold lr22ema646A5  fx 
https://phabsalon.itslearning.com/main.aspx?TextURL=CourseCards

 Her vil underviserne lægge planer, opgaver, litteratur mm.
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Studienet ÅU – link til ÅU https://phabsalon.dk/studienet/min-

uddannelse/laereruddannelsen/studieinformation-for-aaben-uddannelse-aau/

 Besked fra ÅU teamet

 Rammeplan

 Blanketter Studieinformation for åben uddannelse (ÅU) -
Professionshøjskolen Absalon (phabsalon.dk)

 Prøver
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https://phabsalon.dk/studienet/min-uddannelse/laereruddannelsen/studieinformation-for-aaben-uddannelse-aau/
https://www2.phabsalon.dk/studienet/min-uddannelse/laereruddannelsen/studieinformation-for-aaben-uddannelse-aau/


Hvem er I og hvordan studerer man på PHA?

 ÅU meritlærer

 ÅU enkeltfag

 ÅU meritlærer Teach First

Hvordan studerer man på daghold og elær?

https://phabsalon.itslearning.com/ContentArea/ContentArea.
aspx?LocationID=4135&LocationType=1
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https://phabsalon.itslearning.com/ContentArea/ContentArea.aspx?LocationID=4135&LocationType=1


Modulprøve - modulafslutning-
kompetencemålsprøve/eksamen

Obligatorisk prøve i 

Dansk 1. -6.    (Skriftsprogstilegnelse)

Dansk 4.-10.  (Literacy) 

Mat 1.- 6.       (Matematiklæring, tal og regneprocesser ) 

Mat 4.-10.      (Matematiklæring, tal og regneprocesser ) 

Eng               (Processer i sprogtilegnelse og kommunikative færdigheder) 

Tysk               (Sprogundervisning og læreprocesser i tysk som fremmedsprog)

Fransk          (Sprogundervisning og læreprocesser i fransk som fremmedsprog)

 Modulafslutning (3 forsøg)

 Kompetencemålsprøve ( 3 forsøg)



Skema 

 Daghold har søjlestruktur- et fag en dag. Bemærk at 
skemaet kun er for studieåret 22_ 23!

 E-lær modul 1 + 2 ligge fast lørdag - 3 og evt. 4 ligger 
fredag.



Merit for fag - moduler

 Obligatorisk merit

 Individuel vurdering. Ansøgning på skema og 
der skal vedlægges dokumentation. Det er 
ansøgeren, der viser, at der er opnået 
tilsvarende kvalifikationer på anden 
uddannelse. Der tages udgangspunkt i 
Studieordningen for læreruddannelsen
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Merit for praktik

1
1

 Ansøgning på skema inden 1.4. det år man skal i praktik.
 Husk at vedlægge dokumentation
 Der kan kun opnås merit for praktikken på skolen - der gives aldrig merit for 

eksamen.
 Hvis merit gives skal modulet betales alligevel pga. vejledning og prøven.



Huset

 Har en bygning A og en bygning B

fx A 1.43 

 Kantinen er ”pengeløs”

 Adgang med studiekort fra kl 17.00 - 22.00



Kontakt

 Kun fra studiemail til laerer@pha.dk

att. Betina Bech Christensen 72 48 26 16

 Kontakt på Åben Uddannelse : 

Sekretær Betina Bech Christensen

Uddannelseskoordinator Susanne ses@pha.dk

Uddannelsesleder Peter Hjørnet phj@pha.dk
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