1-årigt forberedelseskursus for
indvandrere og flygtninge rettet mod
pædagoguddannelsen
Det 1-årige forberedelseskursus for indvandrere og flygtninge henvender sig til dig, som ønsker
kvalifikationer til at søge ind på pædagoguddannelsen.
Kurset giver kvalifikationer i mundtlig og skriftlig kommunikation, samt i de studieformer og fagområder, der
er på pædagoguddannelsen.
På kurset vil du opleve både holdundervisning, gruppearbejde, projektarbejde og deltagelse i ekskursioner.
Samtidig vil du også komme i en praktik, som vil give dig indblik i, hvad det vil sige at være pædagog.

Indhold
På kurset vil du:
•
•
•

Blive introduceret til nogle af pædagoguddannelsens undervisningsområder: pædagogik,
kommunikation, samfundsfag og kreative fag.
Arbejde med dine sprogfærdigheder i dansk, såvel mundtligt som skriftligt.
Kurset afsluttes med et direktorat stillet skriftlig, sproglig og mundtlig prøve i dansk samt en projektprøve
med udgang i kursets indhold.

Form
Den ugentlige studietid er estimeret til 40 timer. Undervisningen tilrettelægges med en variation af forskellige
studie- og arbejdsformer, der understøtter og udvikler selvstændighed, samarbejdsevne og refleksionsevne.

Økonomi
Kurset er gratis, men du skal forvente udgifter til indkøb af bøger samt til transport. Du kan være berettiget til
SU under kurset.

Adgangskrav
•
•

Du skal have bestået danskprøve 3 eller dansk på G niveau. Efter aftale afholdes der sprogtest.
Du optages på baggrund af personlige samtaler med koordinator og danskunderviser på
forberedelseskurset

Studiestart og ansøgningsfrist
Forberedelseskurset har studiestart i september hvert år, dog under forudsætning af nok tilmeldinger.

Næste studiestart
2. september 2019, med afsluttende eksamen i juni 2020.
Ansøgningsfrist er 15. august 2019.

Kurset foregår på:
Pædagoguddannelsen
Professionshøjskolen UCN
Mylius Erichsens Vej 137, Bygning 1
9210 Aalborg SØ
Telefon: 7269 9000

Kontakt
Nærmere oplysninger om optagelse kan fås ved henvendelse til:

FIF-koordinator
Anna Ørnemose Rasmussen
Telefon: 7269 0508
Mail: aor@ucn.dk

Danskunderviser
Eva Søndergaard
Mail: evs@ucn.dk

Studieadministrativ medarbejder
Brynja Ruth Karlsdóttir
Telefon: 7269 4220
Mail: bka@ucn.dk

