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Aftale vedr. skolebaseret læreruddannelse  
- Trainee læreruddannelse 

 

Der er i optagskommunerne for læreruddannelsen i Skive konstateret udfordringer med rekruttering af det 

nødvendige antal uddannede lærere i kommunerne. 

1. Aftalen dækker studerende der indgår i en trainee læreruddannelse på læreruddannelsen i Skive 

med deltidsansættelse ved Viborg, Morsø, Thisted og Skive kommuner.  

2. For at kunne ansættes forudsættes det, at den lærerstuderende (jf. Folkeskolelovens §28, stk. 2) på 

forhånd har ”særlige kvalifikationer” i den fag-faglige undervisning, man skal undervise i.  

3. Stillingerne opslås i henhold til gældende regler og efter de enkelte kommuners bestemmelser.  

4. Ansættelse i kommunerne sker efter overenskomsten for lærere med flere i folkeskolen. 

Det betyder: 

a. At ansættelsen er varig 

b. At overenskomstens bestemmelser om deltid overholdes 

c. At der ved arbejdsmangel ikke afskediges læreruddannede i stedet for lærerstuderende  

d. At de ansatte lærerstuderende principielt overgår til fuld arbejdstid, når 

læreruddannelsen er afsluttet 

e. At der skal indgås lønaftale for ikke-uddannede lærere i henhold til §16, stk. 3 i 

Overenskomst for lærere med flere i folkeskolen. 

5. Læreruddannelsens indhold og kvalitet svarer til bekendtgørelse om uddannelse til 

professionsbachelor som lærer i folkeskolen. Det betyder, at såvel optagelseskrav som det 

normerede studieforløb overholdes.  

6. Den studerendes praktik afvikles på en anden skole i kommunen end den, hvor den 

lærerstuderende er ansat, og der gives ikke merit for praktikfaget på baggrund af den studerendes 

arbejde. Praktikken kan afvikles komprimeret på 3 ugentlige dage i praktikperioden. Praktikken kan 

desuden udvides med ekstra uger eller forløb efter individuel vurdering. 

7. Den lærerstuderende ansættes i op til 30% stilling med arbejdstiden placeret på 1-2 dage.  Det 

drøftes lokalt, hvilke opgaver den lærerstuderende kan/skal løse på skolen. Det forudsættes, at 

opgaverne er studierelevante for den lærerstuderende.  

8. Der tilknyttes en uddannet lærer (mentor), der skal støtte den lærerstuderende på skolen. 

Mentoren får den nødvendige tid til opgaven.  
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9. Aftalen træder i kraft 1. januar 2022 og gælder i en 4-årig periode med mulighed for forlængelse. 

Aftale kan opsiges med 3 måneders varsel til udgangen af et skoleår.  

 

Forløbet med trainee studerende evalueres løbende og tages op til møder i studieråder ved 

læreruddannelsen i Skive. 
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