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Dato 18.02.2021 Journal nr. 0-01-02-13/2021 Reference josn 

Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde  
den 17. februar 2021 kl. 8.00-8.40 
Bestyrelsesmødet blev gennemført som Teams møde på grund af COVID-19 foranstaltninger 
 
Til stede: Stephanie Lose, Poul Flack-Jensen, Jakob Lose, Helle Adolfsen, Mads Museth Lund, Anders H. 
Simonsen, Helle Juel Johansen, Hanne Blume, Christoffer Snoghøj Østermark, Thomas Andresen, Bjarne 
Graabech Sørensen, Emil Lui Røndrup, Hanne Nielsen Bonde. 
Afbud: Mikael Hedager Würtz, Anke Spoorendonk. 
I øvrigt deltog: Birthe Friis Mortensen, Alexander von Oettingen og John Snedker. 
 
Efter anmodning fra tre bestyrelsesmedlemmer var der indkaldt til ekstraordinært bestyrelsesmøde for at 
drøfte Beslutningsforslag nr. B 111 ”Forslag til folketingsbeslutning om etablering af privat læreruddan-
nelse”. 
 
Ad. 1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt. 
 
Ad. 2. Drøftelse af Beslutningsforslag nr. B 111, bilag 
Bestyrelsesformanden indledte kort punktet med henvisning til de udsendte bilag. Hun oplyste, at bestyrel-
sesmødet er indkaldt efter ønske fra tre bestyrelsesmedlemmer og beklagede, at mødet måtte indkaldes i 
en uge med vinterferie. Formanden præciserede desuden, at B 111 ikke er et lovforslag, men derimod et 
beslutningsforslag, som kan pålægge regeringen at fremlægge et egentligt lovforslag, der nu er på vej gen-
nem det politiske system. Herefter gav hun ordet til de tre medlemmer, der har anmodet om drøftelsen.   
 
Anders H. Simonsen takkede for, at mødet blev hurtigt indkaldt og motiverede kort ønsket om en drøftelse 
af B 111 i UC SYDs bestyrelse. Han henviste til vigtigheden af en tidlig drøftelse inden selve lovforslaget, 
og de konsekvenser forslaget har for bestyrelsens aktuelle arbejde med strategi 2025, herunder perspekti-
ver i forhold til privatisering af andre uddannelser, særligt sygeplejerskeuddannelsen med tanke på historik-
ken om Sønderborg.  
Helle Juel Johansen og Mads Museth Lund supplerede med bekymringer om øgede rekrutteringsudfordrin-
ger, og at en privat læreruddannelse kan medføre konkurrence på ulige vilkår samt en forundring over, at 
politikerne ikke fokuserer mere på at forbedre rammerne for den nuværende læreruddannelse. 
 
Bestyrelsen havde herefter en drøftelse. Flere fremhævede, at det er et tidligt tidspunkt at diskutere sagen 
på, og at der endnu er begrænset viden om det egentlige indhold i et eventuelt lovforslag. Det blev fremhæ-
vet, at det primært er en sag for sektoren med en forventning om, at Danske Professionshøjskoler følger 
sagen tæt, hvilket rektor Birthe Friis Mortensen bekræftede med henvisning til sektorens bekymring for re-
kruttering, de stramme rammer i nuværende læreruddannelse og konkret udmøntning af ”Uddannelse i hele 
Danmark”. Der fremkom også bekymring for den kritik, der ofte rettes mod læreruddannelsen og medarbej-
derne samt de modsætninger, der opstilles mellem det konkrete beslutningsforslag og mulighederne for at 
udvikle den eksisterende uddannelse. Der blev også peget på misforståelser af betydningen ”privat” i be-
slutningsforslaget, ligesom det blev betonet, at vi allerede er i gang med at udvikle læreruddannelsen. 
  
Bestyrelsesformanden afrundede debatten og konstaterede, at sagen nu er blevet drøftet, og at Danske 
Professionshøjskoler følger sagen tæt som sektor. Bestyrelsen vil blive holdt orienteret om, hvorvidt der 
fremsættes et egentligt lovforslag. 
 
Resumé: 
På baggrund af vedlagte anmodning fra tre bestyrelsesmedlemmer er Beslutningsforslag nr. B 111 ”Forslag 
til folketingsbeslutning om etablering af privat læreruddannelse” sat på dagsordenen med henblik på en 
drøftelse i bestyrelsen.  
Beslutningsforslaget pålægger regeringen inden den 1. marts 2021 at fremsætte lovforslag om ændring af 
lov om professionshøjskoler, så der skabes lovhjemmel til etablering af Den frie læreruddannelse. Beslut-
ningsforslag B 111 er vedlagt. 
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Beslutningsforslaget blev første gang behandlet den 28. januar 2021 og henvist til udvalg. Dato for anden-
behandling af beslutningsforslaget er endnu ikke fastsat.  
Indstilling: 
Det indstilles, at bestyrelsen drøfter beslutningsforslaget. 
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