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Kunne du tænke dig 

at komme på nordisk 

sommerskole? 

Her får du mulighed 

for at møde andre 

lærerstuderende fra 

Norden og få 

kompetencer til at 

undervise i og med 

nabosprog. 

Nordisk Sommerskole er 

udviklet i samarbejde 

mellem 

Læreruddannelsen UCC 

, Københavns 

Universitet, Lunds 

Universitet, Högskolan i 

Kristianstad, Høgskolen 

i Oslo-Akershus og 

Universitetet i Island. 

Undervisningen foregår 

på dansk, norsk og 

svensk. 

Kurset foregår fra 10.- 

24. august 2018 på 

Schæffergården i 

Gentofte ved 

København og giver 10 

ECTS ved 

gennemførelse. 

HVOR OG HVORNÅR

Kurset foregår fra 10.- 24. august 2018 på

Schæffergården i Gentofte ved København og giver

10 ECTS ved gennemførelse. 

Nordisk Sommerskole er udviklet i samarbejde

mellem Læreruddannelsen UCC , Københavns

Universitet, Lunds Universitet, Högskolan i

Kristianstad, Høgskolen i Oslo-Akershus og

Universitetet i Island. Undervisningen foregår på

dansk, norsk og svensk. 

HVOR OG HVORNÅR



Formålet med sommerskolen er at du tilegner dig faglig og 

fagdidaktisk viden indenfor nabosprog, så dine kommende 

elevers evne til at forstå læst og talt nabosprog kan udvikles 

og styrkes og så nabosprogene kan fungere som en 

transparent dør til fremmedsprogsundervisningen. 

På kurset vil du beskæftige dig med nordiske tekster og 

genrer af mange slags: såvel mundtlige som skriftlige, såvel 

mono-som multimodale og såvel gamle som nye. 

Undervisningen varetages af danske, norske og svenske 

læreruddannere. 

Undervisningen vil veksle mellem oplæg, projekter og ud-af- 

huset-aktiviteter og vil forudsætte at du er indstillet på også 

at arbejde aftener og weekender under kurset. 

HVAD OG HVORFOR 



Kurset har et omfang på 

10ECT point og afsluttes 

med en projektopgave som 

bedømmes bestået/ikke- 

bestået. Hvordan disse 

point kan meriteres ind i dit 

studium afhænger af

reglerne på din specifikke 

uddannelse. Som 

studerende på UCC gælder 

at et bestået sommerskole- 

kursus svarer til et 

monofagligt 

specialiseringsmodul.  

Kurset består af et 

forberedelsesforløb før 

internat, 2 ugers intensivt 

internat og derefter 

færdiggørelse af 

projektopgave.   

Kurset koster 3000 dkr og dækker undervisning, ophold og 

kost. Der kan søges om tilskud til rejse.

At deltage på Nordisk Sommerskole er at få et stipendium, da 

du betaler ca. 10% af de egentlige udgifter. Stipendiet er 

sammensat af midler fra Nordisk Ministerråd og Fondet fra 

Dansk-Norsk Samarbejde. 

OMFANG OG PRIS



Har du lyst til at deltage? Så send en motiveret ansøgning 

på mail til undertegnede inden 15. februar 2018.   

Der er plads til ca. 10 fra hvert land, og deltagerne vil blive

udvalgt på baggrund af deres ansøgning. Så skriv ½ - 1 side 

hvor du argumenterer for hvorfor netop du skal have en 

plads på dette spændende kursus. 

Lektor Hanne Schilling,  hasc@ucc.dk ;  +45 26 82 53 04 

HVORDAN KOMMER JEG MED 


