
Bliv opgraderet på alle fronter i 
forhold til skolens internationale 
dimension og lærernes arbejde 
med at skabe rum for 
elevernes tilegnelse af 
interkulturelle kompetencer.

www.dfl-ollerup.dk

- LÆRERENS INTERKULTURELLE KOMPETENCER 

Frie Skoler
 i en gl   bal verden 

D I P L O M U D D A N N E L S E :



MÅLGRUPPE: 
Lærere/ledere på folkeskoler, frie grundskoler, 
efterskoler og højskoler.

MÅL OG INDHOLD SÅ DELTAGERNE:
■  Kan bidrage til elevernes tilegnelse og mestring 

af interkulturelle kompetencer og mellemfolke-
lig forståelse

■  Kan begrunde, organisere og kvalificere undervis-
ning, i såvel rejser som genbesøg, med fokus på 
elevernes tilegnelse af interkulturelle kompeten-
cer og mellemfolkelig forståelse

■  Kan lede eleverne i nødvendig refleksion i mødet 
med det fremmede, som også er mødet med 
sig selv, både i udlandet og i Danmark

■  Kan alene, og i samarbejde med kolleger, virke 
som inspirator og vejleder i skolens organisering 
af- og tilgang til det internationale, herunder 
have kendskab til konkrete uddannelsespro-
grammer, online samarbejde, støttemuligheder 
mv.

■  Har viden om teoretiske tilgange til interkulturel 
kompetence og mellemfolkelig forståelse

■  Har viden om internationalt forskellige opfattel-
ser af læring og kan formidle et bredt kultursyn

■  Kan observere, identificere, analysere, sammen-
ligne og reflektere over kulturelle udtryk og 
indtryk

■  Kan formidle og vidensdele erfaringer med 
hvordan interkulturelle læreprocesser igang-
sættes, vedligeholdes og udvikles i en skole-
organisation.

TO INTERNATER I EFTERÅRET 2019: 
Kursuscenter Borgen, Den frie Lærerskole i Ollerup: 
Onsdag den 11.09. kl.12.00 – fredag den 13.09. 2019 
kl. 13.00. 

Kontaktseminar i Riga, Baltikum: 
Tirsdag den 12.11. – fredag d. 15.11.

UNDERVISERE: 
Iben Jensen, professor Aalborg universitet, forfatter 

til bogen: Grundbog i kulturforståelse

Sara Skovborg Mortensen, International konsulent 
i Folkehøjskolernes Forening i Danmark 

Jakob Clausager Jensen, international konsulent i 
Efterskoleforeningen og Dansk Friskoleforening

Britt Stochholm, Master i Fremmedsprogspæda-
gogik, seminarielærer på DFL

Den pædagogiske diplomuddannelse er udviklet 
i samarbejde mellem Den frie Lærerskole og 
UC-Lillebælt. 10 ETCS point.

TILMELDING: 
www.dfl-ollerup.dk/

modul-3--de-frie-skoler-
i-en-global-verden

PRIS: 
15.000 kr. som dækker 

undervisning, vejledning, 
kost & logi på 1. internat, 

samt kontaktseminar 
i Riga (inkl. fly t/r fra 

København + ophold)


