Förskollärarutbildning

Ämneslärarutbildning

Waldorfförskollärarutbildningen har en unik ställning i Sverige som bärare av en alternativ
pedagogisk idé, där omsorgen om barnets utveckling är central.

I ämneslärarutbildningen får du som har ämnesbehörighet för undervisning på högstadium
och/eller gymnasium waldorfpedagogisk behörighet. Utbildningen erbjuder ett varierat
undervisningssätt där du får ta del av praktiska, teoretiska och konstnärliga inslag. Här
kommer du i kontakt med aktiva waldorflärares erfarenheter och kunskaper och får ta del av
forskning inom pedagogik och waldorfpedagogik.

Din utbildning till waldorfförskollärare på WLH ger dig verktyg att utveckla och arbeta inom
den idétradition och praktik som waldorfpedagogiken idag förfogar över, samtidigt som du
följer de nationella styrdokument som gäller för förskola och förskoleklass.

Under undervisningstillfällena kommer du att få möjlighet att utbyta erfarenheter med
kollegor som delar dina ämnen, kollegor som har läst andra ämnen och personer med
anknytning till waldorfskolor runt om hela landet. Mellan undervisningstillfällena kommer
du att få möjlighet till samarbete och praktik på skola (VFU).

Som student på WLH ges du möjlighet att utveckla och fördjupa dina kunskaper om det
pedagogiska sammanhanget kring barn samt om riktlinjer och mål för arbetet i waldorf-förskola. Utbildningen ger dig som student även möjlighet att reflektera över existentiella frågor
och du kommer att möta uppgifter och övningar som syftar till personlig och professionell
utveckling.
Studierna till förskollärare är rikt varierade. Teori, konst och hantverk praktiseras och
integreras i utbildningen. Du kommer att få lära dig grunderna i exempelvis träslöjd, textilslöjd, sång och målning. I utbildningen möts beprövad erfarenhet och aktuell forskning samt
att ett akademiskt förhållningssätt och förankring i praktisk verksamhet
eftersträvas.
Upplägg: Deltidsstudier under 5 år (60% studietakt). Programmet omfattar sex utbildningstillfällen per läsår (torsdag–lördag) och två sommarveckor under utbildningens två första
läsår.
Behörighetskrav: Grundläggande behörighet samt ett års erfarenhet av arbete i barngrupp.
Efter avslutad utbildning: Utbildningen ger behörighet att arbeta som förskollärare på
waldorfförskola och förskoleklass på waldorfskola samt behörighet att ansöka om waldorfförskollärarlegitimation.
Planerad utbildningsstart: Hösten 2017.
Ansökan: Görs via vår hemsida (www.wlh.se). Ansökan ska kompletteras med intyg som
styrker den sökandes behörighet för utbildningen.

Fortbildning i specialpedagogik
Hösten 2017 startar kursen Fortbildning i specialpedagogik. Den sträcker sig över ett läsår.
Kursansvarig är Solveig Tjärnstig.
Mer information om kursen läggs ut på WLH:s hemsida (www.wlh.se) i början av 2017.
Ansökan: Görs via vår hemsida (www.wlh.se). Möjligheten att ansöka till kursen öppnas i
början av 2017.

www.wlh.se

Upplägg: Deltidsstudier under 2 år (50% studietakt).
Behörighetskrav: Grundläggande behörighet samt Engelska 2, Matematik 2, Naturkunskap
1 och Samhällskunskap 1 plus behörighet i önskade undervisningsämnen. Mer information
om behörighetskraven finns på vår hemsida (www.wlh.se).

Klasslärarutbildning

Efter avslutad utbildning: Utbildningen ger behörighet att arbeta som ämneslärare på
högstadiet och gymnasiet i waldorfskolor samt behörighet att ansöka om waldorflärarlegitimation.

Grundlärarutbildningen till klasslärare erbjuder en djupgående och omväxlande studietid med
tonvikt på teori, praktik, konst och hantverk samt personlig utveckling. Utbildningen ger en
bred ämneskompetens och vår ambition är att fördjupning och förnyelse blir kännetecknande
för utbildningen och din kommande yrkesverksamhet.

Planerad utbildningsstart: Höstterminen 2018.

Som student på WLH får du ta del av en mångårig erfarenhet som byggts upp av lärare och
lärarutbildare vid landets olika waldorfskolor och waldorfutbildningar samt forskning inom
pedagogik och waldorfpedagogik.

Fritidslärarutbildning

Upplägg deltid, grundutbildning: Deltidsstudier under 5 år (60% studietakt).
Upplägg deltid, påbyggnadsutbildning: Deltidsstudier under 3 år (60% studietakt).
För dig som har en statlig grundlärarexamen finns det en påbyggnadsutbildning som ger dig
klasslärarbehörighet för waldorfskola.
Behörighetskrav: Grundläggande behörighet samt Engelska 2, Matematik 2, Naturkunskap 1
och Samhällskunskap 1.
Efter avslutad utbildning: Utbildningen ger behörighet att arbeta som klasslärare i årskurs 1-8
på waldorfskolor samt behörighet att ansöka om waldorflärarlegitimation.
Planerad utbildningsstart: Höstterminen 2018.
Ansökan: Görs via vår hemsida (www.wlh.se). Ansökan ska kompletteras med intyg som
styrker den sökandes behörighet för utbildningen.

www.wlh.se

Ansökan: Görs via vår hemsida (www.wlh.se). Ansökan ska kompletteras med intyg som

Det pedagogiska arbetet i fritidshemmen har blivit allt mer betydelsefullt. WLH erbjuder
därför en grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i fritidshem. En ny grupp
kommer tidigast att starta läsåret 2018-2019 men ansökningar kan göras redan nu. För mer
information om programmet, besök vår hemsida: www.wlh.se
Upplägg: Deltidsstudier under 4 år (60% studietakt).
Behörighetskrav: Grundläggande behörighet.
Efter avslutad utbildning: Utbildningen ger behörighet att arbeta på fritidshem med
waldorfprofil.
Planerad utbildningsstart: Tidigast läsåret 2018-2019.
Ansökan: Görs via vår hemsida (www.wlh.se). Ansökan ska kompletteras med intyg som
styrker den sökandes behörighet för utbildningen.

www.wlh.se

Hitta till oss
Du hittar Waldorflärarhögskolan på Marklandsbacken 11 i Bromma.
Du tar dig enkelt till oss med tunnelbanan, station Brommaplan. Det
tar ungefär 20 minuter från T-Centralen till Brommaplan. När du går
uppför Marklandsbacken finns våra lokaler på höger sida av vägen.

Om WLH
WLH står under statlig tillsyn och är den enda utbildningsinstitution i
Sverige som erbjuder waldorfpedagogiska grundutbildningar. Våra
studenter kommer från hela landet.
De utbildningsprogram som erhåller offentlig finansiering är avgiftsfria och
våra studenter har rätt till studiemedel/CSN. Efter genomgången
utbildning får man utbildningsdiplom. Utbildningarna ger behörighet för
arbete inom waldorfförskola/skola/fritidshem.
Det finns ca 80 waldorfförskolor och 40 waldorfskolor i Sverige. Antalet
barn i verksamheterna ökar och behovet av utbildade förskollärare och
lärare är stort.

Kontakta oss
Du är välkommen att kontakta oss med frågor och funderingar! Vi nås
via kansli@wlh.se eller på 08-50 58 58 80.
Du kan också följa oss på facebook samt läsa vår blogg på www.wlh.se.
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