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OPSUMMERING 
 

Kompetencemål: De reviderede kompetencemål gælder for alle 

nationale moduler som udbydes i 2015-16, undtagen engelsk, ”mo-
dul 3”. Lokale moduler (herunder tværfaglige moduler) som er be-

skrevet ud fra kompetencemålene fra 2013, afvikles som planlagt, 
men de nye kompetencemål skal indfases så de kan danne grund-

lag for alle moduler i foråret 2016. 

Nye prøveformer – bestemmelser for prøver i januar, juni og 

august 2016: Et fag eller fagområde kan i enighed med de berørte 
studerende søge om at studerende som er begyndt før 1. august 

2015, bliver overført til 2015-studieordningens prøvebestemmelser, 
dog ikke engelsk og idræt. Bachelorprojekt og praktik prøves i 

2015-16 efter bestemmelserne i 2015-studieordningen. 

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. 
 

Bestemmelser for prøver i januar, juni og august 2016 

Den nationale studieordning (som vi også kender som ”del 2”) er kommet i 

en ny udgave medio august 2015. Her er især prøvebestemmelserne inte-
ressante. Der er ændringer, større og mindre, i mange fag og fagområder. 

Under overskriften ”Ikrafttrædelse” finder man følgende: ”For studerende 
påbegyndt uddannelsen før 1.8.2015 vil beskrivelsen af kompetencemåls-

prøverne i Studieordningens fællesdel 2014 efter den enkeltes [sic!] institu-
tions bestemmelser være gældende”. 

 
Det betyder at studerende som er begyndt på uddannelsen før 1. august 

2015, som udgangspunkt skal gå til prøve efter prøvebestemmelserne i 
2014-ordningen. I nogle tilfælde stiller de nye prøvebestemmelser imidlertid 

den studerende bedre end de gamle, uanset hvilke moduler han eller hun 

har fulgt, og de nye prøvebestemmelser kan desuden i visse tilfælde lette 
prøveafviklingen. 

 
Ønskes det i indeværende studieår at afvikle prøve efter 2015-bestemmelser 

for studerende som er begyndt før d. 1. august 2015, skal der indgives an-
søgning til jban@ucsyd.dk. Ansøgningen skal gælde for et helt fag eller fag-

område og forudsætter at der har fundet en drøftelse sted i faggrupperne og 
på holdene. 

 
Holdet vil jo med stor sandsynlighed følge underviserens anbefaling, men 

det er vigtigt at den studerende bliver informeret, og at man i tvivlstilfælde 
vælger den løsning der stiller de studerende bedst. 

 
Hvis de betingelser er opfyldt, vil ansøgningen blive imødekommet. Ansøg-

ninger for engelsk og idræt imødekommes ikke eftersom den samlede prøve 

i fagene er erstattet af to aldersspecialiserede prøver i 2015-studieord-
ningen. (Hvis studerende som er påbegyndt uddannelsen i 2015, vælger at 

følge aldersspecialiserede moduler inden for disse fag på et senere tidspunkt 
og efterfølgende skal aflægge prøve, vil denne prøve blive en aldersspeciale-

ret prøve, men dette er ikke den anbefalede vej gennem systemet – i enkel-
te fremtidige tilfælde vil der skulle uanset omstændighederne skulle træffes 

individuelle afgørelser i forbindelse med engelsk og idræt). 
 

Bachelorprojektet og praktikken overføres til 2015-studieordningens prøve-
bestemmelser. 
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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. 


