Notat om æstetik på websider
Her viderebringes en række formelle fejl på en officiel side, der forestår undervisning af
lærerstuderende. Siderne er offentlige – dog muligvis forældede. Illustrationerne kan bruges til
vurdering af, hvordan der på websites arbejdes med den æstetiske dimension.

Læreuddannelsen
Grundlæggende er uddannelsen IKT-baseret
Gratis bærbar, skole-IT, SMART-board, integration af forskellige webplatforme, brug af
mobilen og mange andre tiltag hjælper dig med at blive fortrolig med og lære at anvende
mange innovative, nye værktøjer i undervisningen.
En typisk dag…
De timer vi skal have i dansk fylder ikke hele dagen ud - skemaet er...
En vigtig faktor i uddannelsen er fællesskabet i klassen. Der er meget gruppearbejde og opgaver der
skal løses på klassen…
Lige til sidst: lektierne er overkommelige
Studieordningen
I højre spalte kan du se, hvem studievejlederne er og hvornår de er på vejledningen.
Meritlærer
Se hvilke fag du i givet fald kan tage ovre til højre.
Yderligere Information Hvis du efter at have læst siderne om meritlæreruddannelsen har spørgsmål,
som du mangler svar på, kan du maile til studiesekretær NN på studiekontoret.
Åben uddannelse
Åben uddannelse er et tilbud til dig der ønsker en efter- eller videreuddannelse ved at tage enkelte
fag på læreruddannelsen.
Porten til verden er åben
NN samarbejder med en lang række læreruddannelser og en velfungerende international afdeling
står på globale stikker for at hjælpe dig ud over grænserne.
Internationalisering har på mange forskellige områder og måder fået større betydning i folkeskolen
generelt, og i de enkelte fag i skolen, og dette gælder også for læreruddannelsen.
Vi har som mål, at der skal skabes et internationalt læringsmiljø og at alle studerende skal have
mulighed for at få mindst én international erfaring.

… at være i praktik i udlandet. Der er muligheder for i 6. semester at komme i praktik på Grønland,
eller hos en af vores partnerinstitutioner i Europa
… at deltage i et IP – Intensive Programme i 14 dage i udlandet eller her
… at deltage i en af internationale studieuger her eller i udlandet som vi arrangerer i samarbejde
med vores partnere
… at deltage i internationale, virtuelle projekter i et eller flere af læreruddannelsens fag som vi
arrangerer sammen med vore samarbejdspartnere.
10 studerende på Intensive Programmes i 14 dage i hhv. Østrig, Belgien og Spanien og 6 studerende
har været på 1 uges ophold i 3 forskellige lande
Kan jeg læse videre?
Skolens opgave er at gøre mennesker livsduelige - fulde af livsmod, nysgerrighed og lyst til at tage
del i hverdagsliv, samfundsliv og den globale verdens liv.
Brobygning
Din kontaktperson i brobygningsugen er: NN, tlf.nr. xx som kan træffes i A-bygn.
NN tager netuddannelse
At det lige bliver i X-by, er der derimod en anden god grund til: Muligheden for at læse fleksibelt
med netuddannelsen.
En typisk dag i X-by
Men det der adskiller læreruddannelsen fra så mange andre er for mig selve undervisningen
Et andet forløb handlede om først at tilegne sig viden om grammatik, for derefter at lave
hjemmesider til både elever og forældre om grammatik.
En typisk dag rent uddannelsesmæssigt går altså for mig ud på at bygge bro imellem teori og
praksis. For derved at udnytte årene på skolebænken og gøre uddannelsen på xx meningsfuld for
fremtiden.
NN, Lærerstuderende årgang 2009

Infomøder
X afholder infomøder i efteråret 2010. Herunder kan du se hvor og hvornår, det foregår.
Erhvervskommunikation
På uddannelsen lærer du at kommunikere på engelsk og du lærer også, hvad god kommunikation
er, hvad god markedsføring er, og hvordan du bruger it til at opnå begge dele.

Du får de optimale betingelser for at lære det sidste nye om it-baseret markedsføring samtidig med
at du bliver specialist i engelsk.
Der vil være perioder hvor du har rigtigt travlt, og der bliver selvfølgelig stillet krav til dig.

Grafisk design
Drømmer du om at blive grafisk designer, art director, webdesigner, magasinlayouter, TV-grafiker,
etc.?
Der er to gode grunde til at du bør vælge vores professions-bacheloruddannelse:
Projekter
Arbejdsopgaver der strækker sig over en længere periode bliver ofte omtalt som projekter.
Ved at følge menuerne til venstre for denne tekst, kan du læse mere om de projekt opgaver
innovationskonsulenten har gang i eller har udført.
Knappen Entreprenørskab – handler om forskellige elementer der omhandler undervisernes og
elevers/studerendes kompetencer
Arbejdsopgaver som temadage for institutioner/organisationer, oplægsholder i forbindelse med
konferencer, konferenceleder, innovativt undervisning, - klik indϑinnovations camp samt
konsulentbistand er også ydelser der leveres på kompetence knappen.
Formålet med projektet har været at udvikle et motiverende og udfordrende miljø for
medarbejderne, hvor personalet får udviklet innovative kompetencer der samtidig styrker børnenes
kreative kompetencer
I projektperioden er der udarbejdet en innovativ smtte model – kaldet ”SMITTE modellen samt at
der er udarbejdet en ”foretagsomhedsfantasikuffert” der skal støtte og inspirere personalet henimod
en styrket innovationskultur.
KRÆS
KRÆS (KReativ-ÆStetisk HF) er et nyt, unikt, toårigt HF forløb på VUC Fredericia. KRÆS
supplerer de eksisterende muligheder indenfor de gymnasiale uddannelser. På KRÆS er der
mulighed for at tage flere kreative fag end normalt på HF niveau, samtidig med at deltageren får en
ungdomsuddannelse, der giver adgang til videregående uddannelse.
Det kreative element indgår ikke kun i de kreative fag men også som pædagogisk arbejdsredskab på
alle niveauer. Der arbejdes med kreative arbejds/læreprocesser:
Formålet med KRÆS er at udvikle en HF-/gymnasial linje, med vægtning af æstetisk/ kreative
temaer og aktiviteter såvel pædagogisk som fagligt med henblik på at deltagerne styrker deres

innovative og kreative kompetencer, både som afsæt til en eliteuddannelse som udøvende kunstner
og som et anderledes kvalificeret fundament for videregående uddannelser.
Klik her for at se en innovations camp hvor undervisere og elever i over 24 timer har arbejdet med
kreativitet, innovation og entreprenørskab. Campen blev afholdt af innovationskonsulenten der har
deltaget som konsulent i projektet.
Regeringen satte med globaliseringsstrategien 2006 mål for, hvordan Danmark, indenfor det
private- såvel som indenfor offentlige regi, skal være blandt de mest innovative i verden.
Medarbejdere….
- SD modul – Deltagerforudsætninger
- PD modul - Konfliktløsning
- PD modul - Specifikke og gennemgribende udviklingsforstyrrelser
PD modul – Udviklings- og personlighedspsykologi
Specialpædagogiske grundkurser

