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BLIV TRAINEELÆRER
I FREDERICIA

”DET GIVER
ØKONOMISK
SIKKERHED AT FÅ
LØN UNDER MIN
UDDANNELSE”
– Michela,
traineelærer
på 4. år

”DET ER DEN PERFEKTE MÅDE AT
KOMBINERE STUDIE MED PRAKSIS”
– Christina Jenny,
traineelærer på 4. år
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HUSK! Søg jobbet som trainee
lærer, mens du også søger om
optagelse på læreruddannelsen.
Læs mere på www.ucl.dk.

TAG DIN LÆRER
UDDANNELSE MED LØN
Du kan søge om at blive
traineelærer i Fredericia
Kommune. Det giver en unik
mulighed for at være en del
af praksis, mens du uddan
ner dig til lærer på UCL.
OM UDDANNELSEN OG STILLINGEN
Fredericia Kommune har siden 2018
samarbejdet med UCL om trainee
læreruddannelsen. Vi udbyder et antal
deltidsstillinger for ansøgere med
interesse, evner og lyst til at undervise
elever på en folkeskole i Fredericia.
I jobbet som traineelærer bliver du
tilknyttet en skole. Du vil få en lønnet
deltidsstilling med en arbejdstid på 10
timer om ugen. Heraf vil du i gennemsnit
bruge 5,75 timer på selve undervisning
en svarende til 7 lektioner om ugen.
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På skolen vil du stå i en slags mester
lære. Du vil indgå i et lærerteam, hvor
du kan hente sparring. I undervis
ningen vil du veksle mellem at indgå
i timerne med en anden lærer (ca. 5

lektioner om ugen) og at have lektioner
som vikar (ca. 2 lektioner om ugen). Der
kan være variationer på den enkelte
skole i din tid som traineelærer.
Som studerende bliver du en del af et
traineehold, som du har undervisning
med. Det giver et fællesskab med
andre, der har valgt samme vej.
I 2022 udbyder UCL et af følgende
indgangsfag: Dansk i indskoling, dansk i
udskoling eller netbaseret matematik.
FORDELE FOR DIG
Som traineelærer har du et job under
hele din uddannelse (med løn ved
siden af din SU) og får kontinuerlig
praksiserfaring fra en folkeskole i
Fredericia. De traineeansatte kommer
på forkant med relationsarbejdet og
klasseledelsen, som er nogle af de
sværeste discipliner i lærergerningen.
Med andre ord supplerer du din læring
om teori med erfaringer fra praksis.
Det er en unik mulighed for at blive en
dygtig lærer under din uddannelse.

BLIV TRAINEELÆRER I FREDERICIA

LØN- OG ARBEJDSVILKÅR
I ansættelsen følger du som trainee
lærer de løn- og arbejdsvilkår, som er
gældende for læreransatte efter over
enskomster og aftaler i øvrigt gældende
på lærerområdet i Fredericia. Som
studerende ansættes du med en
beskæftigelsesgrad på 9,25/37. Det vil
sige i en stilling, der svarer til 25% af en
fuldtidsstilling.

STUDIE I JELLING OG FREDERICIA
Op til 50% af undervisningen foregår
i Fredericia med uddannelsesstation
på Fredericia Maskinmesterskole. Her
er gode lokaler og et godt studiemiljø
midt i centrum. Den anden halvdel
af tiden er du på læreruddannelsen i
Jelling.

VIGTIGE DATOER

ANSØGNINGSFRIST TIL KVOTE 2:
15. marts 2022
ANSØGNINGSFRIST TIL TRAINEELÆRERSTILLING:
15. april 2022 kl. 12.00
ANSØGNINGSFRIST TIL KVOTE 1:
5. juli 2022
STILLINGSOPSLAG TIL TRAINEELÆRERE SLÅS OP I MARTS 2022
Se mere på www.fredericia.dk. Hold også øje på Studieby Fredericias
kanaler. Jobsamtaler afholdes løbende – jobstart på folkeskolerne er i
august 2022.
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KONTAKT UCL FOR MERE INFORMATION OM SELVE UDDANNELSEN
Uddannelseschef for UCL
Søren Smedegaard
sosm@ucl.dk
28 66 88 84

Uddannelsesleder for UCL
Birgitte Bjerrum Hjerrild
bbhj@ucl.dk
51 33 01 19

KONTAKT FREDERICIA KOMMUNE OM STILLINGEN
Ring gerne til Fredericia Kommune, hvis du vil hører mere
om stillingen som traineelærer på en skole i kommunen.
Fredericia Kommune, Konsulent
Dorthe Brandt
dorthe.b.petersen@fredericia.dk
72 10 74 27

Gothersgade 20 · 7000 Fredericia
Tlf.: 7210 7000 · kommunen@fredericia.dk
www.fredericia.dk

