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OPSUMMERING 
 

Kompetencemål: De reviderede kompetencemål gælder for alle 

nationale moduler som udbydes i 2015-16,. Lokale moduler (her-
under tværfaglige moduler) som er beskrevet ud fra kompetence-

målene fra 2013, afvikles som planlagt, men de nye kompetence-
mål skal indfases så de kan danne grundlag for alle moduler i for-

året 2016. 

Nye prøveformer – bestemmelser for prøver i januar, juni og 

august 2016:  

Januar prøverne følger prøvebestemmelserne fra 2014-

studieordningen.  

April, juni og august følger de nye prøveformer, dog ikke PL-

prøven, Bachelorprojektet, engelsk og idræt.  

Nye modulprøver i visse nationale moduler: Disse prøver er i 
2015-studieordningen en del af visse nationale moduler inden for 

flere undervisningsfag. De indføres fra og med efteråret 2015 på de 
berørte moduler, hvor de er en forudsætning for modulgodkendel-

sen. 
 

DETALJER 
Nye kompetencemål for alle fag 

Bekendtgørelsen af 1. maj 2015 for LU 13 rummer i princippet nye kompe-

tencemål for alle fag og fagområder. I de fleste tilfælde er der tale om min-
dre ændringer. De nationale moduler er blevet justeret til de nye kompeten-

cemål, og vores lokale faggrupper har fulgt med i ændringerne gennem kon-
takten til de nationale faggrupper der har formuleret modulerne. De nye 

modulbeskrivelser kan findes under ”formalia” på læreruddannelsens hjem-
meside (hvor man også kan finde link til studieordninger og bekendtgørel-

ser) og er gældende for alle de nationale moduler vi udbyder. (De eneste 
undtagelser finder man på den rent digitale læreruddannelse). 

https://www.ucsyd.dk/index.php?id=816
https://www.ucsyd.dk/index.php?id=816
https://www.ucsyd.dk/index.php?id=816
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De lokale moduler, herunder de tværfaglige moduler, bliver i efteråret 2015 

læst efter 2013-kompetencemålene, men der skal ske en tilpasning til 2015-
kompetencemålene sådan at disse kan være implementeret primo 2016. 

 
 

I øvrigt går studerende som hovedregel til eksamen efter den studieordning 
som var gældende på det sidste modul hun eller han har fulgt inden for det 

pågældende fag eller fagområde. 


