
Læs enkeltfag om aftenen
Fra 2020 udbyder Københavns Professionshøjskole en række fag på aftenhold. Fagene er målrettet både 
meritlærer- og enkeltfagsstuderende. På aftenhold samles studerende, der har studier ved siden af et halv-
tids- eller fuldtidsjob, og som kommer med forskellige erfaringer fra tidligere erhverv. Undervisningen er 
af hensyn til de studerendes øvrige arbejdsliv placeret på samme ugedag hele studieåret.

Aftenhold afholdes mellem 17-21 på følgende dage på Campus Carlsberg:
 — Mandag: Moduler inden for fagområdet pædagogik og lærerfaglighed
 — Tirsdag: Dansk, matematik, håndværk og design
 — Onsdag: Billedkunst og idræt
 — Torsdag: Engelsk og geografi

Fra januar 2021 udbydes derudover fysik/kemi og natur og teknologi.

Bliv meritlærer med en specialpædagogiske toning 
- eller læs specialpædagogiske moduler som enkeltfag

Som noget nyt kan studerende på meritlæreruddannelsen på Københavns Professionshøjskole erstatte ét af 
deres undervisningsfag med tre specialiseringsmoduler og få en specialpædagogisk profil.

Der er fokus på inkluderende faglige og sociale læringsmiljøer, læringsbarrierer og relationsarbejde. 
Toningen giver kommende lærere mulighed for at løfte specialpædagogiske opgaver både i folkeskolen, på 
specialskoler og i andre tilbud målrettet udsatte børn og unge. 

Vi udbyder første modul i efteråret 2020 og de efterfølgende to moduler henholdsvis foråret 2021 og 
efteråret 2021. 

Alle tre moduler placeres torsdag aften kl. 17-21 på Campus Carlsberg:
 — Børn og unges trivsel og deltagelsesbetingelser 

Modulet har fokus på inklusion i skolen og lærerens arbejde med organisering af inkluderende prak-
sis. Børn og unges trivsel og faglige udbytte afhænger af, hvilke deltagelsesbetingelser skolen etablerer.

 — Tværprofessionelt modul om udsatte børn og unge 
Modulet har fokus på lærerens tværprofessionelle samarbejde om udsatte børn og unge i skolen. Lære-
ren samarbejder i skolen med fx pædagoger, psykologer, sundhedsplejerske og socialrådgiver.

 — Læse- og skrivevanskeligheder - læringsbarrierer og relationsarbejde 
Modulet har fokus på at planlægge, gennemføre og evaluere indsatser for elever med skriftsproglige 
vanskeligheder med opmærksomhed på både læringsbarrierer og relationsarbejde. 

Alle tre moduler kan også læses som enkeltfag. Hvert modul er på 10 ECTS-point.

LÆS ENKELTFAG 
OM AFTENEN
og bliv meritlærer med specialpædagogisk profil



Modulet giver et grundlæggende kendskab til teknologiforståelse og indsigt i digital dannelse som begreb. 
Der er fokus på at analysere og udvikle undervisning i forhold til elevernes teknologiforståelse og digitale 
dannelse i folkeskolen. 

Modulet omhandler følgende fire faglige indholdsområder
 — Myndiggørelse og dannelse i et samfund præget af digitalisering 
 — Teknologiforståelse: samfund, pædagogik og grundskoledidaktik 
 — Computationel tænkning: algoritme- og dataforståelse, kryptering og kunstig intelligens 
 — Designtænkning og kompleks problemløsning: designprocesser, iteration og refleksion 

Modulet er et tværfagligt modul på 10 ECTS-point, der knytter an til et af undervisningsfagene dansk, 
matematik eller engelsk.

Modulet kan læses tirsdag, torsdag eller fredag kl. 12.30-17.00 på Campus Carlsberg. Modulet læses på 
hold, hvor der er både ordinære lærerstuderende og meritlærer- og enkeltfagsstuderende.

Campus Carlsberg
Humletorvet 3
1799 København V

LÆS MERE 
kp.dk/enkeltfag – kp.dk/meritlærer

TEKNOLOGIFORSTÅELSE 
OG DIGITAL DANNELSE
Som noget nyt udbyder vi modulet Teknologiforståelse 
og digital dannelse.




