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Program 
 

Studiepraktik oktober 2018 
 
Kære Studerende 

Hermed program for de to dage, hvor du skal være studerende på læreruddannelsen i 

Jelling.  

Vi ser frem til at byde dig velkommen til nogle rigtige gode og indholdsrige dage. Vi 

håber på at kunne give dig et godt indblik i, hvordan det er at være lærerstuderende her 

i Jelling - samt i lærerjobbets mangfoldige muligheder og opgaver.  

I løbet af de to studiedage får du indblik i de lærerstuderendes hverdag på studiet og de 

temaer, der arbejdes med i uddannelsen. 

Du vil møde studerende, der fortæller om, hvordan det er at læse til lærer og du får 

mulighed for at opleve praksis på en skole i området. 

Vi ser frem til at byde jer rigtig hjertelig velkommen. 

 

 

Med venlig hilsen 

Kirsten Bech Feddersen 
 
 

Praktisk info: 

Adresse: UCL, Lærer- og Pædagoguddannelsen – Stationsvej 3, 7300 Jelling 

 

Transport: Busser og tog holder lige ved UCL 

Mad: Der kan til rimelige priser købes mad, drikke varer og andet godt i kantinen. 

 
Påklædning: Tjek programmet for tøj, der passer til dagens aktiviteter. 
 
 
 
 
 
 

http://www.ucl.dk/
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Tidspu
nkt 

 Torsdag  
den 25. oktober 

 Fredag  
den 26. oktober  

09.00-
10.15 
 
 
 

Velkomst og forfriskning 
ved uddannelsesleder 
Lotte Hofer Skinnebach 
samt rundvisning ved 
studentervejleder Anne 
Louise Vorup Larsen  

08.00- 
11.30 
 
 
 
 
 

Besøg på en skole i 
området, hvor 
studiepraktikanterne 
afprøver forberedte 
aktiviteter. 

10.15-
12.00 
 
 
 

Lærerens spændende 
opgaver. Oplæg og 
forberedelse af øvelser i 
praksis ved 
studentervejleder Anne 
Louise Vorup Larsen 

12.00-
12.30 
Frokost 

Mad kan medbringes 
eller købes i kantinen 

 Mad kan medbringes eller 
købes i kantinen 

12.30-
16.00 

Følg undervisningen 
med et hold 
lærerstuderende 

12.30-
13.30 

Opsamling på besøgende på 
skolerne ved studenter-
vejleder Anne Louise Vorup 
Larsen 

  13.30-
14.00 

Evaluering af 
studiepraktikdagene ved 
studenter-vejleder Anne 
Louise Vorup Larsen 

16.00-   
ca.17. 
 

Rundtur i Jelling ved 
tutorer fra 
Læreruddannelsen i 
Jelling 

14.00-
15. 

Evt. fælles afrunding med 
pædagoguddannelsen 

 

OBS! Der kan forekomme ændringer i programmet. 

http://www.ucl.dk/

