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Møde i uddannelsesudvalget, Læreruddannelsen ved UC SYD 
 
Onsdag den 22. marts 2017 kl. 12.30 – 15.00 i lokale 7215 Campus Esbjerg, Degnevej 16, 6705 Esbjerg Ø  
 
Til stede 
Uddannelsesudvalget 
PMK Paul Michael Kjærgaard, skoleleder, fmd. 
KQ Kira Quanjer, studerende, UC SYD, Haderslev 
DK Ditte Knudsen, studerende, UC SYD, Esbjerg 
JJH Jens Jørgen Hansen, lektor, SDU 
AAAN Anette Aagaard Andersen, lektor, UC SYD 
 
Fra læreruddannelsen og videreuddannelsen ved UC SYD 
JJLA Jens Juulsgaard Larsen, videreuddannelseschef 
KSKA Kirsten Skaastrup, chefkonsulent, videreuddannelsen 
LHHO Lone Houman-Holst, uddannelseskonsulent, videreuddannelsen, UC SYD 
LBSO Lars Breinholt Søndergaard, institutchef, Inst. f. Læreruddannelse 
HTAU Hans Tauman, studiechef, læreruddannelsen i Esbjerg 
JBAN Jacob Buris Andersen, studieleder, læreruddannelsen i Haderslev 
 
 
Afbud 
Lene Burchardt Jensen 
Karsten Munk Nielsen 
Bent Ø. Hansen 
Max Ipsen 
 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt. Det fremgår af referatet fra seneste møde at der skal diskuteres praksistilknyt-
ning på dette møde. Punktet om praksistilknytning udsattes imidlertid til det følgende møde af hensyn til 
mere presserede 
 
 

2. Godkendelse af referat 
 
Bilag: Referat fra 15. december 2016 
 
 

3. Meddelelser 
Kvote 2 sommeroptag 2017 (HTAU, JBAN) 
Esbjerg 62 førsteprioritetsansøgere ud af i alt 144 kvote 2-ansøgere; Haderslev: 170 førsteprioritetsansø-
gere ud af i alt 238. Langt størstedelen forventes at have søgt sommeroptag. Fordelingen på ønskede 
studieformer m.m. er endnu ikke kendt. Alle ansøgere i kvote 2 skal igennem optagelsessamtaler før de 
kan optages på uddannelsen. Tallene har givet anledning til regional omtale af læreruddannelsen. 
 

- Institutionsakkreditering (LBSO) 
UC SYD er blevet positivt institutionsakkrediteret. Rapporten kan ses her. Akkrediteringen er blevet mar-
keret på alle campusser og omtalt i den lokale presse. 
 

- Kvalitet og tilfredshed i videregående uddannelse – Uddannelseszoom (JJUL, LBSO) 
Undersøgelse med 200.000 respondenter om kvalitet i videregående uddannelser: Link her. UC SYD ”sco-
rede” bedst blandt professionshøjskolerne. Dog skal den slags målinger tages med store forbehold. 

http://akkrediteringsraadet.dk/wp-content/uploads/afgoerelser/Afgoerelsesbrev%20og%20rapport%20-%20IA%20-%20UC%20SYD.pdf
http://ufm.dk/uddannelse-og-institutioner/videregaende-uddannelse/sogning-optag-og-vejledning/uddannelseszoom
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DK anfører at Uddannelseszoom er et godt sted at profilere UC’et. PMK gør opmærksom på at uddannel-
sen også kan anspore studerende til at blive mere aktive i studenterpolitiske fora m.m. 
 
 

4. Fremtidens læreruddannelse? 
 
Bilag: SWOT-analyse af LU13 udarbejdet af læreruddannelsens forretningsudvalg (nationalt forum) 
 ”Fremtidens Skole – Fornyelse av fag og kompetanser” 
 ”Framework for 21 Century Learning” 

 
Danske Professionshøjskoler har nedsat en intern task force, der skal se på fremtidens læreruddannelse. Task 
forcen har bl.a. til opgave at udarbejde en SWOT-analyse af den nuværende læreruddannelse i et 2-3-årigt 
perspektiv med udgangspunkt i bl.a. folkeskolens udvikling og udfordringer samt internationale tendenser, 
men også se på hvordan læreruddannelsen og efteruddannelsen af lærere kan tilpasses, så den møder fremti-
dens behov på længere sigt. 
 
I læreruddannelsens uddannelsesudvalg ønskes en drøftelse af såvel det udkast til SWOT-analyse, som lærer-
uddannelsens nationale forretningsudvalg har udarbejdet samt andre forhold, der med fordel kan medtænkes 
i task forcens videre arbejde. De to tekster medsendes som inspiration for drøftelsen. 
 
LBSO orienterede om task forcens arbejde og vurderer at dette handler om fremtidens læreruddannelsen 
(herunder også forbedringer af den nuværende) snarere om en evaluering af læreruddannelsen af 2013. Dis-
kussionerne handler både om uddannelsens form og indhold. Det næste møde i task forcen finder sted d. 30. 
marts 2017, hvor ledelses- og medarbejderrepræsentanter fra alle UC’er deltager. Desuden præciseres at for-
delene og ulemperne i den vedlagte SWOT er analyseret på bekendtgørelsesniveau. Der eksisterer hverken 
analyser for det nationale uddannelsesniveau, for institutionsniveauet eller for udbudsniveauet. 
 
KQ og DK angiver at det i dag er næsten umuligt at skifte fra et udbud til et andet. 
 
Der fulgte en generel diskussion af SWOT-analysen. Kompetencemålene er meget omfattende hvilket især 
inden for fagområdet ”Lærernes grundfaglighed” (LG) kan betyde at modulerne tit bliver for overfladisk, 
ifølge DK, som efterlyser en tydeliggørelse af at PL-området (som er en del af LG) hænger sammen og skal 
udprøves samlet. Hertil anfører LBSO at der er tale om et kendt problem på landsplan, og at ingen lærerud-
dannelser mener at have levet op til bekendtgørelsens intention om et samlet LG-fagområde. JJH vurderer at 
en af læreruddannelsens udfordringer er vidensgrundlaget og definitionen af læreruddannelsesfaglighed og 
lærerfaglighed. Der er behov for at definere læreruddannelsens faglighed. JJH mener endvidere at lærerud-
dannelsen ikke kan baseres på ren, konkret metode og anvendelighed, men skal funderes akademisk. PMK 
foreslår at man kunne samle i faggrupper (kulturfag, sprogfag m.m.) og lade disse være udgangspunkt for den 
fagfaglige specialisering, som uddannelsen også skal rumme. 
 
DK anfører at man ikke skal reducere de studerendes muligheder ved at slå fag sammen, og foreslår i den for-
bindelse at videnskabsteori indgår langt tidligere i studiet, fordi det er en central lærerkompetence at kunne 
forholde sig til videnskabsteoretiske problemstillinger. Dette vil endvidere kunne styrke uddannelsens anse-
else – og denne diskussion hænger tæt sammen med definitionen af læreruddannelsens faglighed. 
 
LBSO nævner trainee-læreruddannelserne (først i UCL/Jelling, siden i UCSj/Vordingborg og VIA/Silkeborg, Nr. 
Nissum, Skive) som eksempler på at læreruddannelsens selvforståelse og forståelse er lærerfaglighed kan fo-
rekomme svag og utydelig. Studerende vil kunne komme igennem trainee-modellens uddannelse og samtidig 
udføre vikararbejde 40 % af tiden. 
 
AAAN viser tilbage til paradokset mellem styring og demokrati i forbindelse med implementeringen af LU 13. 
Et resultat er blevet uforståelige kompetencemål der i praksis ikke kan bruges som vurderingskriterier. Den 
indførte valgfrihed og specialiseringsmodulerne medfører i praksis mindst lige så megen forvirring som de gør 

https://ucl.dk/uddannelser/laereruddannelsen-ved-ucl/traineelaereruddannelsen/
http://ucsj.dk/uddannelser/laes-til-laerer/skolebaseret-laereruddannelse/
http://ufm.dk/uddannelse-og-institutioner/videregaende-uddannelse/sogning-optag-og-vejledning/uddannelseszoom
http://ufm.dk/uddannelse-og-institutioner/videregaende-uddannelse/sogning-optag-og-vejledning/uddannelseszoom
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gavn. I forlængelse af sådanne overvejelser ville AAAN foretrække en LU bestående af tre linjer eller gennem-
løb til hhv. indskolingen, mellemtrinnet og overbygningen. 
 
JJH gør opmærksom på at LU skal fortælle historien om at uddannelsen også kvalificerer til videre uddan-
nelse. 
 
RJEP tilslutter sig at de mange valgmuligheder er et problem – at vise spor og andre mål ville gøre det muligt 
at rekruttere andre grupper. DK anfører i denne forbindelse at der er for mange studerende som ikke tager 
studiet alvorligt nok – her anfører hun bl.a. adgangskravene til undervisningsfagene, som forvaltes lempeligt. 
 
JBAN ser decentralisering som et svar. PMK sparker ind at de lærerstuderende i de seneste år er blevet langt 
mere teoretisk velfunderede og taler for mindre fragmentering og mere dybde. 
 
KQ tilslutter sig ideen om bestemte, på forhånd tilrettelagte gennemløbsmodeller som kan svare til de stude-
rendes forskellige karrieremål. I den forbindelse er det også AAAN’s holdning at beslutningssystemet er for 
tungt. Formelt er det ikke længere kun ressortministeriet der beslutter på det nationale niveau, men også en 
række andre aktører. Decentralisering er godt, men der er også behov for en centralisering af fx specialise-
ringsmoduler. 
 
JJH henviser til den finske læreruddannelse som en mulig referenceramme når man diskuterer fremtidens 
læreruddannelse. 
 
Under generelle kommentarer til SWOT-analysen spørger LHHO til ”ophobning af prøver”. Dette dækker 
ifølge LBSO over de ekstra modulprøver m.m. der er kommet til efter bekendtgørelsen, og som ikke har med-
ført ekstra ressourcetildelinger. DK anfører at mange modulprøver og kompetencemålsprøver tidsligt falder 
sammen, hvilket gør det umuligt for den studerende at lægge det fornødne arbejde i alle prøver og godken-
delser. 
 
JJH angiver at SWOT-analysen både kan bruges strategisk og taktisk, og at den i øjeblikket ser ud til at være 
en taktisk analyse hvis konklusion er at det bestående (stort set) skal bevares, men at man ønsker sig flere 
penge. 
 
DK anfører at den nye læreruddannelse og eventuelle på forhånd beskrevne gennemløbsmodeller og speciali-
seringer vil skulle designes og indføres under hensyntagen til de studerendes forudsætninger og den studen-
tertype som vælger læreruddannelsen. 
 

5. Forskning, Innovation og Videreuddannelse: status fra Forskning, Innovation og Videreuddannelse med 
drøftelse af relevante forhold 
 
LHHO orienterer om kompetenceudviklingskurserne. Det har været en stor udfordring for kursisterne at af-
lægge prøve i fagene. PMK supplerer med at man nationalt er gået væk fra 95 %-kravet. 
 
Der er fortsat hold i gang på særligt tilrettelagte forløb. Forskellige kommuner har forskellige uddannelsespla-
ner for deres lærere, og der gælder fra kommune til kommune forskellige regler for hvad der skal til for at 
opnå undervisningskompetence. KSKA bemærker at søgningen til de ’traditionelle’ PD-forløb er faldende, 
men at er til gengæld også her er stor efterspørgsel efter skræddersyede løsninger. 
 
Ønsket om linjefagsdækning diskuteredes i forhold til andre principper, så som fålærerprincippet. Ifølge 
HTAU bliver der uddannet for få lærere til indskolingsfag og til praktisk-musiske fag. Der er mange grunde 
hertil, herunder adgangsbegrænsningen til de enkelte undervisningfag. 
 
LHHO anfører at der p.t. er pres på læreruddannere i de naturvidenskabelige undervisningsfag. 
 



 
 

Side 4 af 4 
 

KSKA melder at mange til folkeskolen knyttede pædagoger for tiden også indgår i efteruddannelsesforløb, og 
at der er fokus på at tegne en faglig profil for den i skolen arbejdende pædagog. DK peger på at de studeren-
des valg af fag og rækkefølgen og tidspunktet for disse valg bør tilrettelægges på en hensigtsmæssig måde, 
således at studerende ikke blot vælger de fag de kender i forvejen. PMK foreslår at man systematisk tager 
kontakt til aftagerfeltet med henblik på at få oplysninger om hvilke fag der mangler lærere inden for. 
 

6. Evt. 
JJH foreslår to længere møder om året i stedet for de nuværende fire. Diskussionen tages op igen på næste 
møde. Læreruddannelsens ledelse forbereder til behandling på næste møde et forslag til hvordan møderne 
kan planlægges mest hensigtsmæssigt. 
 
HTAU gør opmærksom på at studieintensiteten i Esbjerg er lav (mens de studerende samtidig giver udtryk for 
at de er pressede). Her har ledelsen brug for de studerendes forklaring. Dette foreslås taget op på det næste 
møde. 

 
 
 
 
Det næste møde i Uddannelsesudvalget:  Torsdag den 22. juni 2017 kl. 12.30 – 15.00 i Haderslev 
 
Evt. afbud sendes til lbso@ucsyd.dk. 

mailto:lbso@ucsyd.dk

