
 

 

Indstil de bedste bachelorprojekter og de bedste diplomprojekter 

Sidste frist er mandag den 20.august 

Som eksaminator kan du pege på projekter. Det eneste, du skal gøre, er at udfylde blanketten neden-

for og aflevere den til studiekontoret, derefter er der andre, der klarer resten.  

Lærerprofession.dk offentliggør hvert år gode professionsbachelorprojekter fra læreruddannelsen og 

pædagogiske diplomprojekter fra skoleområdet, så studerende og undervisere kan hente inspiration, 

og offentligheden kan se, hvordan gode projekter ser ud.  

Du bestemmer  
Vi leder ikke efter en bestemt slags kvalitet - og slet ikke efter en bestemt pædagogisk sandhed. Vi 

leder efter det professionsrettede, det originale, det inspirerende og det, der kan være med til at 

udvikle lærerprofessionen og skolen. Men det er dig, der definerer, hvad der er godt, og indstillin-

gen må selvfølgelig gerne foregå i samklang med censor.  

Når du har afleveret navnene på de indstillede til studiekontoret, er det uddannelsesstedet, der sør-

ger for den praktiske videreformidling og eksaminandernes tilladelse til offentliggørelse.  

 

Thorkild Thejsen  

projektleder  

40 30 82 55, tthejsen@gmail.com  

 

► Indstilling til Lærerprofessionen.dk  
Eksaminator indstiller dette projekt:  

Projektets titel: ________________________________________________________________  

Eksaminandens navn:___________________________________________________________ 

Eksaminator: __________________________________________e-mail:__________________  

(Censor: _____________________________________________________________________)  

Professionshøjskole: ____________________________________________________________  

Kontaktperson:________________________e-mail:____________________telefon:_________  

Bachelorprojekter sendes til bachelor@folkeskolen.dk 

Diplomprojekter sendes til diplom@folkeskolen.dk  

Projekt og erklæring indsendes senest den 20.august 2018                                                                                      

                                                                  

                    Erklæringen på næste side skal underskrives af eksaminanden ► 
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► Erklæring fra eksaminanden 

 Jeg giver hermed tilladelse til, at mit projekt må offentliggøres på Lærerprofession.dk.  

 Jeg beholder den principielle ophavsret til projektet og kan dermed frit bruge/offentliggøre det 

eller dele af det i andre sammenhænge.  

 Omtaler af elever, lærere og andre personer er anonymiseret, hvis jeg har vurderet, at offentlig 

omtale vil kunne skade dem.  

 Jeg overholder loven om ophavsret ved ikke at citere for langt eller uden tilladelse.  

 De anvendte fotografier, tegninger og andre illustrationer kan frit vises på Lærerprofession.dk 

 Jeg er indforstået med, at jeg ikke får honorar for offentliggørelsen.  

 Jeg er indforstået med, at Lærerprofession.dk og Fagbladet Folkeskolen ApS modtager mine 

oplysninger og videregiver dem til dommerkomiteen i forbindelse med vurdering af mit projekt, 

ligesom jeg accepterer, at mit telefonnummer og e-mailadresse udleveres til medier, hvis mit 

projekt nomineres. Oplysningerne slettes efter kåring af årets vindere og evaluering af forløbet. 

 Jeg sender et portrætfoto af mig selv til brug på sitet sammen med projektet.  

Projektets titel: _________________________________________________________________  

Navn: ________________________________________________________________________  

Postadresse:____________________________________________________________________  

Telefonnummer: _______________E-mailadresse:_____________________________________  

    Jeg er interesseret i at få journalistisk hjælp til at redigere mit projekt eller dele af det, så jeg kan 

formidle indholdet til en større offentlighed.  

Underskrift:______________________________________________ dato       /                   2018 

Hvem står bag? Hvad og hvem præmieres? 

Lærerprofession.dk drives af fagbladet Folkeskolen og professionshøjskolerne i fællesskab  

 De udvalgte projekter præsenteres og 

offentliggøres på sitet, og det er muligt 

for alle at kommentere og diskutere 

projekterne.  

 

 En komité af forskere, undervisere, le-

dere og lærere finder årets bedste pro-

jekter, som bliver hædret ved en pris-

fest den 16.november i København. 

 

 Hovedprisen er på 10.000 kroner og et 

boggavekort på 3.000 kroner.  2.- og 

3.prisen er på 6.000 og et boggave-

kort. 

 Udover de generelle præmier uddeles 

der også en særpris på 10.000 kroner.  

I 2018-19 er temaet naturfag. 

 

 Fagbladet Folkeskolen uddeler en 

formidlingspris, hvor præmien er et 

weekendophold for to på et Sinatur-

hotel. 
 

 Lærerprofession.dk støttes af Akade-

misk Forlag, Alinea, GO Forlag, Gyl-

dendal Uddannelse, Hans Reitzels 

Forlag, Kähler Design, Lærerstandens 

Brandforsikring og Sinatur-hotellerne. 


