
 
Optagelsessamtalen Læreruddannelsen forår 2020 (Skype)  
 
Besked til ansøgere der har booket et Skype-interview  
  
Dette er procedurerne for interviewet.  
  
Når du har booket en tid til interviewet via det elektroniske bookingsystem, skal du gøre følgende 
forberedelser før selve dagen for interviewet:  

1) Vær sikker på, at din skype-konto og adresse virker.  
2) Vær sikker på, at dit webkamera virker, og at din internetforbindelse er stabil i hele 

samtaletiden – ca. 30 min. 
3) Send en e-mail til vejledning@ucsyd.dk med navnet på din skype-adresse.  

  
Dagen før dit interview:  
Du modtager det tekstmateriale, interviewet tager udgangspunkt i. Se beskrivelsen på 
https://www.laereruddannelse.nu/ 
 
På dagen for interviewet sker følgende:  

 
1) Du modtager dagen før din samtale en e-mail med det tekstmateriale, som du skal læse.  
2) Læreruddannelsen foretager et testkald til din skype-adresse lige før interviewet. 
3) Når interviewet starter, skal du vise din billedlegitimation frem på skærmen (pas, 

kørerkort eller andet), således at vi sikrer os, at du er den rette person.  
4) Derefter bliver du interviewet med udgangspunkt i de udleverede tekster.  

  
Selve interviewet: 
  
Selve interviewet tager udgangspunkt i de to tekster, du har modtaget dagen forinden:  
Den ene tekst er en case, som beskriver en praksissituation i en dansk skole. Der vil desuden 
være nogle spørgsmål i forbindelse med teksten, som skal besvares under samtalen.  
Du vil i forhold til casen blive evalueret på din motivation for at uddanne dig til lærer, din 
personlige integritet, dit blik for samarbejdsflader og etiske dilemmaer i skolen.  
  
Den anden tekst er en artikel, der omhandler relevante pædagogiske emner og spørgsmål. 
Også til denne tekst vil der være nogle spørgsmål, der skal besvares.  
Du vil i forhold til artiklen blive evalueret på dine evner til at læse og forstå en faglig tekst og 
reflektere over emnet samt din kommunikative formåen  
 
Selve interviewet er tilrettelagt på den måde, at du sammen med intervieweren først taler om 
casen. Efter ca. 10 minutter skifter I fokus og taler i resten af interviewet om artiklen. 
Intervieweren styrer samtalen og vil stille uddybende spørgsmål til teksterne under samtalen. 
 
Du vil få elektronisk besked om den endelige score inden for 24 timer.  
Det er ikke muligt efterfølgende at klage over resultatet af samtalen, jf. retsinformation.dk (VEJ 
nr. 10364 af 28/08/2015) 
 
 
Vær opmærksom på, at det ikke er lovligt dele materialet samt at lave lyd- og billedoptagelser 
af samtalen. 

https://www.laereruddannelse.nu/

