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UDDANNELSESFORUM LIGEVÆRD

Differentieret 
undervisning 
til dig, der er 
ansat på frie 
skoler og 
uddannelses-
steder. 

ucsyd.dk/ligeværd

Vil du vide mere?

Du er velkommen til at 
kontakte:

Marie Skødt 
UC SYD Videreuddannelse   
7266 5137
msko@ucsyd.dk

Helle Kornum 
UC SYD Videreuddannelse
7266 5208
hkor@ucsyd.dk 

Læs mere på 
 
ucsyd.dk/ligeværd
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Som ansat på frie skoler og uddannelsestilbud kender du alt til  
undervisningsdifferentiering, for hver eneste elev er unik og har  
brug for en indsats, der tager udgangs-punkt i den enkeltes behov. 

Uddannelsesforum Ligeværd er fleksibel uddannelse, der gør det samme.  
Vi starter, hvor du er og tager udgangspunkt i det behov, du har for læring. 

Uddan dig sammen med dine kollegaer
Uddannelserne er differentierede, så du som studerende 
kan vælge om du vil afslutte med eksamen på diplom- 
uddannelsen, akademiuddannelse – eller måske ønsker du 
at afslutte uden eksamen. Derfor kan du deltage i samme 
undervisning med dine kollegaer, selvom I måske har vidt 
forskellige baggrunde eller afslutter uddannelsen på hvert 
sit niveau.

Start hvor det giver mening
Det er op til dig, om du ønsker at deltage på et enkelt 
modul eller flere og du bestemmer selv rækkefølgen af 
modulerne. Du kan starte, hvor det giver mest mening for 
dig og med det emne, som du finder mest interessant.

Du kan tage et enkelt modul eller sammensætte flere  
moduler til en fuld diplom i Almen Pædagogik eller  
pædagogisk akademiuddannelse.

Indtil videre har vi planlagt to moduler særligt tilrettelagt 
for frie skoler og uddannelsessteder, men flere er i støbe-
skeen.

Optagelse
For at blive optaget gælder generelle optagelseskriterier: 

Diplom
Alle med en pædagogisk grunduddannelse eller anden 
realkompetence kan tilmelde sig diplommodulerne.

Akademi 
Alle med en erhvervsfaglig baggrund eller anden  
realkompetence kan tilmelde sig akademimodulerne.

Kursus uden eksamen 
Alle kan tilmelde sig kursus uden eksamen. 

Pris
Fire internatkurser á 2 dages undervisning. Vælger du at 
afslutte med eksamen, har du mulighed for vejledning. 
Internatkurset er med overnatning og forplejning på  
Hornstrup Kursuscenter. Overnatning på enkeltværelser  
med privat bad og toilet, linned og håndklæder.

Kursus uden eksamen   17.000 kr. 

Akademiuddannelse med 
vejledning og eksamen    19.500 kr.

Diplomuddannelse med 
vejledning og eksamen   19.500 kr. 

Underviserteam fra UC SYD
Simon Schulin 
Lene Due Andreasen 
Gundi Schrötter Johannsen 
Anne Oksen Lyhne 
Leo Komischke-Konnerup 
Marie Skødt 

Uddannelsesforum Ligeværd er blevet til i et samarbejde 
mellem Projekt GUTI, foreningsfællesskabet Ligeværd og 
professionshøjskolen UC SYD.

Modul 1B: Vinter 2016-17 
Didaktik og undervisningsmetode i et lærings- og dannelsesperspektiv 

På dette modul opnår du viden om pædagogiske, 
didaktiske og læringsmæssige teorier og deres 
anvendelse i forskellige kontekster inden for ungdoms- 
og voksenpædagogisk praksis

Undervisningsform
Diplomuddannelse,  
Akademiuddannelse, 
Kursus uden eksamen 

Kursussted 
Hornstrup Kursuscenter, Kirkebyvej 33, 7100 Vejle 

1. internat: mandag, 7. november – tirsdag, 8. november 2016
2. internat: mandag, 5. december – tirsdag, 6. december 2016
3. internat: torsdag, 19. januar – fredag, 20. januar 2017
4. internat: torsdag, 23. februar – fredag, 24. februar 2017 

Læs mere om indholdet og 
tilmeld dig senest 9. september 2016 på ucsyd.dk/ligeværd 

Modul 2: Foråret 2017 
Underviserrollen under forandring i det senmoderne samfund 

På dette modul får du viden om det foranderlige 
senmoderne samfunds påvirkning af underviserrollen 
og betydning for det ungdoms- og voksenpædagogiske 
arbejde. 

Undervisningsform 
Diplomuddannelse,  
Akademiuddannelse, 
Kursus uden eksamen 

Kursussted
Hornstrup Kursuscenter, Kirkebyvej 33, 7100 Vejle 

1. internat: mandag, 20. marts – tirsdag, 21. marts 2017 
2. internat: torsdag, 27. april – fredag, 28. april 2017
3. internat: torsdag, 18. maj – fredag, 19. maj 2017
4. internat: mandag, 12. juni – tirsdag, 13. juni 2017 

Læs mere om indholdet og 
tilmeld dig senest 20. januar 2017 på ucsyd.dk/ligeværd 

Modul 1A: Efteråret 2016 
Didaktik og undervisningsmetode i et lærings- og dannelsesperspektiv

På dette modul opnår du viden om pædagogiske, 
didaktiske og læringsmæssige teorier og deres 
anvendelse i forskellige kontekster inden for ungdoms- 
og voksenpædagogisk praksis.

Undervisningsform 
Diplomuddannelse,  
Akademiuddannelse, 
Kursus uden eksamen 

Kursussted 
Hornstrup Kursuscenter, Kirkebyvej 33, 7100 Vejle 

1. internat: mandag, 22. august - tirsdag, 23. august 2016 
2. internat: torsdag, 22. september - fredag, 23. september 2016 
3. internat: mandag, 31. oktober - tirsdag 1. november 2016
4. internat: mandag, 28. november - tirsdag, 29. november 2016

Læs mere om indholdet og tilmeld dig på  
ucsyd.dk/ligeværd 
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