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Julie Nielsens og Mia Worms studietid på
Absalon har stået i nedskæringernes tegn.
Nu ser både de og lektor Jimmy Krab frem til
en saltvandsindsprøjtning på 127,5 millioner.
Oven i glæden melder sig dog en række 
spørgsmål sig fra tillidsrepræsentanterne.



24 -årige Mia Worm og 
23-årige Julie Niel-
sen læser begge til 
pæda gog på Absalon 

i Roskilde, og de er ikke i tvivl om, 
hvordan regeringens saltvandsind-
sprøjtning på 127,5 millioner vil gøre 
mest gavn på deres uddannelse:

“Vi skal have højnet kvaliteten 
af vores praktikperioder. Det er 
første prioritet. I dag indgår vi alt for 
hurtigt i institutionernes alminde-
lige normeringer. Det er ikke alle 
arbejdspladser, der har en uddannet 
vejleder, selv om det er så vigtigt i 
et læringsforløb, at vi kan nå at re-
flektere over vores oplevelser”, siger 
Julie Nielsen, der går på 5. semester.

Studiekammeraten supplerer:
“Først og fremmest skal vi have 

mere tid med vores undervisere – til 
coaching, vejledning og dialog – 
både mens vi er i praktik, og når vi 
sidder på skolebænken. Vi oplever 
tit, at der ikke er mulighed for at gå 
tilstrækkeligt i dybden fagligt. På de 
første semestre har vi 15 timer på 
skemaet om ugen, men på 2. del kun 
otte ugentlige lektioner, og mange af 
dem er på hold, hvor mellem 40 og 
60 studerende deltager”, forklarer 
Mia Worm.

Hvad så, når pengene er sluppet op?
Julie Nielsen og Mia Worms studietid 
på Absalon har stået i nedskæringer-
nes tegn. Siden 2016 har toprocents-
besparelserne kostet dyrt på pro-
fessionshøjskolerne, ikke mindst på 
pædagoguddannelsen, der udgør 23 
pct. af institutionernes samlede akti-
vitet målt på studenterårsværk.

“Det er virkelig rart, at vores fag 
endelig får anerkendelse”, siger Mia 
Worm.

Også Jimmy Krab er glad. Han 
er lektor på pædagoguddannelsen 
i Roskilde og TR-suppleant for 42 
undervisere. Samlet kan Professions-
højskolen Absalon se frem til at få 
knap syv millioner i ekstra tilskud, 
og allerede fra årsskiftet ser det ud 
til, at der skal ansættes 11 nye kol-
leger fordelt på fire uddannelses-
steder.

“Det er et betragteligt løft. Lige-
som de studerende håber under-
viserne på, at der bliver plads til 
mere dialogisk undervisning på min-
dre hold. Vi drømmer i det hele taget 
om at få nogle arbejdsbetingelser, 
der gør, at vi kan tænke os lidt bedre 
om og udvikle en bedre kvalitet i 
uddannelsen, fx gennem at forbedre 
samarbejdet med praksis. Det er jo 
også det, aftagerne efterspørger”, 
forklarer Jimmy Krab.

I forvejen er op til 15 procent af 
underviserne ansat i tidsbegrænsede 
stillinger på Absalon. Forhandlinger 
i de kommende måneder vil for-
håbentlig resultere i flere fastansæt-
telser.

“Som tillidsrepræsentant kan 
det bekymre mig, at der ikke ligger 
nogen garanti for, hvad der skal ske, 
når pengene er sluppet op om to år. 
Skal vi så ud at fyre en masse med-
arbejdere igen? Det kan blive van-
skeligt på så forholdsvis kort tid at 
løfte kvaliteten så meget, at det kan 
overbevise politikerne om at gøre 
bevillingen permanent”, påpeger 
Jimmy Krab.

5.800 kroner per studerende
Danske Professionshøjskoler har ved-
taget en national strategi, så de 127,5 
millioner bliver anvendt nogenlunde 
ens på alle landets pædagoguddan-
nelser. Ifølge Camilla Wang, der er 
rektortalsmand for pædagoguddan-
nelsen, skal pengene ud at virke øje-
blikkeligt og på alle semestre.

“Vi får et ekstrabeløb, der svarer 
til cirka 5.800 kroner per studeren-
de. Det er et løft, der batter. Alle ved, 
hvor skoen trykker, så vi planlægger 
at gå fra 0 til 100 allerede fra forårs-
semestret”, siger Camilla Wang.

Hun vil ikke sætte præcise tal på, 
men siger, at bevillingen kommer til 
at betyde rigtig mange nye under-
viserjob over hele landet.

“Tempoet er en udfordring, men 
først og fremmest er det mest glæde-
ligt, at vi for første gang i mange år 
ikke skal spænde bæltet ind, men 
tværtimod opruste over hele linjen 
både på grundfagligheden og på de 
tre specialiseringer”, siger Camilla 
Wang.

Markedet bliver støvsuget
På Københavns Professionshøj-
skole glæder pædagoguddannelsens 
 dekan Annegrete Juul sig til en mas-
se ansættelsessamtaler i den kom-
mende tid. Op til 20, vurderer hun.

FRA ELITEPROGRAM TIL  
KVALITETSLØFT PÅ 
PÆDAGOGUDDANNELSEN
I august standsede regeringen udmøntningen af 127,5 
millioner til en særlig talentindsats, som den forrige 
rege ring lancerede lige inden valget.

Pengene skal i stedet gå til, at professionshøjsko-
lerne kan give pædagoguddannelsen et ekstraordinært 
kvalitetsløft. 

Ifølge uddannelses- og forskningsminister Ane Hals-
boe-Jørgensen vil  S-regeringen prioritere den grund-
læggende kvalitet af vores uddannelser over elitepro-
grammer. Det fremgår af en pressemeddelelse fra 28. 
august.

“Vores pædagoguddannelse skal være bedre, så vi får 
flere dygtige pædagoger – det er en af mine toppriorite-
ter. Når vi investerer i pædagoguddannelsen, investerer 
vi i vores børns fremtid. Det er vigtigt for, at Danmark 
bliver verdens bedste land at være barn i. De pædagog-
studerende skal have flere undervisningstimer, mere 
feedback og særlig hjælp til de studerende, der  synes, 
det er svært at studere – for mig er det her første initia-
tiv i at løfte pædagog uddannelsen”, siger uddannelses- 
og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen.
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“Tempoet er en udfordring, men 
først og fremmest er det mest 
glædeligt, at vi for første gang 
i mange år ikke skal spænde 
bæltet ind, men tværtimod 
opruste over hele linjen både på 
grundfagligheden og på de tre 
specialiseringer”.
Camilla Wang, rektortalsmand for pædagoguddannelsen



“Det giver en masse positiv energi 
i organisationen, at vi får en pose 
penge, som vi kan bruge lige der, 
hvor vi hver dag oplever, at behovet 
er mest presserende. Det er ekstra 
glædeligt, fordi pædagoguddannel-
sen jo historisk set er underfinan-
sieret, og vi oveni har kæmpet med 
de her toprocentsbesparelser siden 
2016”, siger Annegrete Juul.

Hverken København eller Ros-
kilde forventer, at det bliver et 
problem at finde kvalificerede folk til 
nye job med kort varsel.

Det gør til gengæld Anne Harving 
på pædagoguddannelsen i Aabenraa. 
Foruden at være praktikkoordina-
tor er hun tillidsrepræsentant for 33 
undervisere i Aabenraa – et af de tre 
udbudssteder under UC Syd.

“Meldingen er, at vi i Aabenraa, 
Kolding og Esbjerg samlet skal an-
sætte 11 adjunkter i tidsbegrænsede 
stillinger per 1. februar. At finde så 
mange med den rette profil i huj og 
hast og i konkurrence med de store 
professionshøjskoler bliver en meget 
vanskelig opgave. Markedet bliver jo 
støvsuget”, vurderer Anne Harving.

En stor arbejdsmiljøopgave
I Aabenraa er underviserkollegiet i 
forvejen et forholdsvist ungt team. 

“For unge, der kommer lige fra 
universitetet, vil der være masser 
af læringspotentiale i at få to år her, 
selv om de fx ikke skal deltage i den 
almindelige kompetenceudvikling. 
Men for de fastansatte bliver det en 
udfordring, at så mange nye kolleger 
kommer ind på andre vilkår. Adjunk-
terne vil indgå i opgaveløsningen på 
en anden måde end de fastansatte. 
Der vil være opgaver, vi ikke kan 
pålægge adjunktvikarerne, fx delta-
gelse i forsknings- og temadage eller 
opgaver afledt af pædagogisk råd, 
og så er to år jo lang tid”, forklarer 
Anne Harving.

Det bliver vigtigt for alle, at de 
nye adjunkter bliver sikret nogle 
ordentlige arbejdsvilkår.

“De her penge lander på et knas-
tørt sted. Det er godt for pædagog-
uddannelsen, men en stor arbejds-
miljøopgave”, fastslår Anne Harving.

Den vurdering deler dekan på 
Københavns Professionshøjskole 
Anne grete Juul.

“Foruden den styrkede finansie-
ring har pædagoguddannelsen brug 
for en langsigtet plan. Vi vil gerne 
kunne hyre faste undervisere, som 
tænker længere frem end til næste 
semester, og vi vil også gerne sige til 
de studerende, at det ikke kun bliver 

i 2021 og 2022, at der sker et løft på 
uddannelsen”, påpeger Anne grete 
Juul.

Rektortalsmand Camilla Wang 
hæfter sig ved, at uddannelses- og 
forskningsministeren har kaldt salt-
vandsindsprøjtningen for det første 
initiativ.

“Ane Halsboe-Jørgensen har i 
flere sammenhænge bebudet, at løf-
tet er et højt prioriteret indsatsom-
råde. Det bliver vanskeligt at måle, 
om pengene giver konkrete effekter, 
men vi skal være meget omhyggelige 
med at beskrive, hvordan vi laver 
kvalitet i uddannelsen for pengene. 
På den måde kan vi selv være med 
til at sikre, at de 127,5 millioner ikke 
bare bliver en éngangsinvestering”, 
siger Camilla Wang. ■

På de første 
 semestre har vi 
15 timer på ske
maet om ugen, 
men på 2. del 
kun otte ugent
lige lektioner,  
siger pædagog
studerende  
Mia Worm.

Magisterbladet 10 · 2019 · dm professionshøjskoler 4  3

UDDANNELSESFINANSIERING af Pernille Siegumfeldt · psi@dm.dk · foto: Jacob Nielsen

“At finde så mange med den rette 
profil i huj og hast og i konkurrence 
med de store professions højskoler 
bliver en meget vanskelig opgave. 
Markedet bliver jo støvsuget”.
Anne Harving, praktikkoordinator og tillidsrepræsentant for 33 undervisere i Aabenraa

“Først og fremmest skal vi have 
mere tid med vores undervisere – 
til coaching, vejledning og dialog 
– både mens vi er i praktik, og når 
vi sidder på skolebænken”.
Mia Worm, pæda gogstuderende
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P rofessionshøjskolen VIA 
skal se sig om efter en 
ny leder til den prestige-
fyldte animationsuddan-
nelse i Viborg.

Morten Thorning, 
der igennem tre årtier har fungeret 
som uddannelses- og centerleder 
på The Animation Workshop (TAW) 
i  Viborg, fratrådte sin stilling 1. 
novem ber. 

Ifølge en pressemeddelelse fra 
VIA sker fratrædelsen, efter at direk-
tionen i VIA har foretaget en større 
omstrukturering af uddannelsen. 

I den forbindelse har der vist sig 
ikke længere at være grundlag for 
at fortsætte samarbejdet på en for 
begge parter tilfredsstillende vis, 
hedder det i pressemeddelelsen.

Kritik af advarsel 
Professionshøjskoledirektør Kirsten 
Bundgaard ønsker ikke at kommen-
tere yderligere på Morten Thornings 
fratrædelse, da det er en personsag.

Hun ønsker heller ikke at uddybe, 
om det har haft betydning for sagens 
udfald, at en række forvaltningseks-
perter i seneste nummer af Magister-
bladet kritiserede VIA’s øverste ledel-
se for i august at have ladet Morten 
Thorning slippe med en advarsel. 
Advarslen blev givet på baggrund af 
en lang række uregelmæssigheder 
i TAW’s økonomiforvaltning under 
hans ledelse.

“Men vi har taget de nødvendige 
skridt for at sikre økonomien frem-
adrettet på animationsuddannel-
sen”, understreger VIA’s professions-
højskoledirektør.

Fortsat stort minus i regnskabet
Magisterbladet beskrev i seneste 
nummer, hvordan økonomien på 
TAW i løbet af en toårig periode blev 
kørt i sænk med Morten Thorning 
ved roret. 

Ud over et budgetunderskud på 
12,7 millioner i 2017 og 2018 afslø-
rede en revision i sommer, at TAW’s 
uddannelses- og centerleder i løbet 
af en toårig periode købte ydelser 
af sin familie for 678.000 kroner, 
at han rejste på første klasse, og at 
der på VIA’s regning er sket en “ikke 
ubetydelig afholdelse af omkostnin-
ger for eksterne gæster”, uden at der 
foreligger en faglig begrundelse.

Regningen for overskridelserne 
skal betales af VIA’s overordnede 
rammebevilling, der også finansie-
rer fx lærer-, pædagog- og sygeple-
jerskeuddannelserne i hele Region 
Midtjylland.

En nylig aktindsigt, som Magister-
bladet og DM Professionshøjskoler 
har fået i TAW’s regnskaber, viser, 
at et betydeligt budgetunderskud 
fortsat plager uddannelsen. Halvårs-
regnskabet for 2019 viser således et 
minus efter 2. kvartal på 2.358.370 
kroner.

Tommy Dalegaard Madsen, der 
er formand for underviserne på 
professionshøjskoler og erhvervs-
akademier, har kaldt det for yderst 
beklageligt, at det er de øvrige ker-
nevelfærdsuddannelser i VIA, der 
skal være med til at dække tabet.

Beklager sin afgang
Den ændrede organisering betyder, 
at René Foli, der er uddannelses-
dekan for alle storytelling-, design- 
og businessuddannelser, indtræ-
der som overordnet leder af TAW 
– under støttet af forskningschef 
 Anders Bisgaard. 

Ifølge pressemeddelelsen fra VIA 
beklager Morten Thorning selv sin 
afgang, men udtaler:

“Efter 31 år på jobbet som leder af 
TAW ved jeg, at det er en organisa-
tion i international topklasse, som 
har stærke fremtidsudsigter og 
den portefølje af kompetencer, der 
skal til, for at det gode arbejde kan 
fortsætte. Jeg ønsker VIA og den nye 
ledelse al mulig held og lykke med 
opgaven og glæder mig til at følge 
The Animation Workshops frem-
tidige udvikling”.

Han har derudover kun ønsket at 
understrege, at de organisatoriske 
ændringer i TAW har været under-
vejs siden 1. januar 2019. Altså længe 
inden revisionsrapporten afdækkede 
problemer med økonomiforvaltnin-
gen. ■

LEDER AF ANIMATIONS
UDDANNELSE FRATRÆDER
Morten Thorning, der igennem tre årtier opbyggede 
VIA’s animations uddannelse TAW i Viborg, er fratrådt sin 
 stilling. Det sker efter flere år med budgetunderskud og 
uregelmæssigheder i TAW’s økonomiforvaltning. Million-
underskuddet skal betales af VIA’s overordnede ramme-
bevilling, der også finansierer både lærer-, pædagog- og 
sygeplejerske uddannelserne i hele Region Midtjylland.

I august fik Morten Thorning en advar
sel for økonomirod. 1. november er han 
fratrådt.



FIFKURSER ER EN SUCCES
I starten var FIF-kurserne alene rettet imod pædagoguddannelsen, men siden 2016 har kurserne 
forberedt flygtninge og indvandrere til en bred vifte af uddannelser. Af de 302, som indtil videre har 
været igennem forløbet i Region Midtjylland, er 124 startet på forskellige professionsuddannelser.

  2014 2015 2016 2017 2018 Hovedtotal
Bygningskonstruktør 1 1 1 3
Kort- og landmålingstekniker 1 1
Lærer 3 3
PB i diakoni og socialpædagogik 1 1
PB i offentlig administration 2 4 6
Psykomotorik 2016 1 1
Pædagog 21 29 22 20 10 102
Socialrådgiver 1 1 1 2 5
Sygeplejerske 16 2 2
Hovedtotal 22 32 25 21 24 124

Kilde: VIA
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I to år har Campus Holstebro 
kunnet melde udsolgt på det 
såkaldte FIF-kursus, der skal 
forberede flygtninge og indvan-
drere til at tage en professions-
bacheloruddannelse. 

Men i september i år dykkede an-
søgertallet til det halve.

“I 2017 og 2018 startede vi hold 
med det maksimale deltagertal, 
cirka 30 kursister. I år har vi optaget 
16. Østeuropæere er en del af grup-
pen, men de fleste kursister kommer 
fortsat fra Syrien”, forklarer Irene 
Salling Kristensen, der er koordina-
tor for FIF på Campus Holstebro.

Det er ikke kun Holstebro, der 
har mærket en tilbagegang i søg-
ningen til det etårige FIF-kursus. 
Også på de øvrige tre udbudssteder 
under VIA er ansøgertallet halveret. 
Faldet hænger sammen med, at der 
kommer færre flygtninge til landet, 
forklarer Elsebeth Jensen, der er an-
svarlig for FIF-kurserne under VIA. 

I første omgang er kursusstart 
skåret ned fra to gange om året til 
en, men indtil videre vil VIA bevare 
sit udbud i både Holstebro, Viborg, 
Aarhus og Randers.

“Vi udviklede et tværgående til-
bud, som skal forberede kursisterne 
til at starte på en bredere vifte af 
professionsuddannelser, på et tids-
punkt, hvor der især kom mange 
syrere til landet. Dengang og i dag er 
det en vigtig opgave for en professi-
onshøjskole at give flygtninge og ind-
vandrere en hjælpende hånd, hvis 
de ønsker at tage en uddannelse”, 
siger Elsebeth Jensen.

Og VIA kan blive tvunget til at 
kigge på, om der fortsat skal være 
fire udbud, hvis ansøgertallet daler 
yderligere, uddyber hun.
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NY BEKENDTGØRELSE BRINGER 
FORBEREDELSESKURSER FOR 
UDLÆNDINGE I FAREZONEN
Efter to år med stor søgning er ansøgertallet i år faldet til det halve på VIA’s FIF-
kurser, der forbereder flygtninge til at starte på en professionsuddannelse. Det 
ærgrer ansvarlig dekan, at en ny bekendtgørelse yderligere indsnævrer, hvem der 
kan optages. Indtil videre bevares udbuddet fire steder i Region Midtjylland.

“En ny bekendtgørelse, der trådte 
i kraft 1. november, indsnævrer, 
hvem der kan søge om optagelse. 
Fremover skal tilbuddet alene rettes 
mod flygtninge og indvandrere fra 
ikkevestlige lande. Det betyder, at vi 
fx ikke længere kan optage kursister 
fra Østeuropa, som eller er nogle af 
dem, der har haft stort udbytte af 
forløbene”, siger Elsebeth Jensen. 

Ikke råd til at sige nej
Campus Holstebros opgørelser viser, 
at 15 af de kursister, som har gennem-
ført FIF-kurset siden starten for to år 
siden, i dag er blevet optaget på seks 
forskellige professionsuddannelser.

“Andre er kommet i gang med 
uddannelser uden for VIA, og andre 
igen har fundet arbejde. Det er re-
sultater, vi godt kan være bekendt”, 
siger koordinator Irene Salling Kri-
stensen. 

Da hun i 2015 sad og så billeder af 
de mange flygtninge, der gik på de 
danske landeveje, vidste hun, at det 
kun var et spørgsmål om tid, før den 
tilspidsede flygtningekrise kunne 
mærkes på VIA i Holstebro. 

“Allerede året efter fyldte især 
de nytilkomne syriske og kurdiske 
flygtninge en del i ansøgerfeltet til 
FIF-kurset. Mange havde halve og 
hele kandidatuddannelser med sig, 
da de kom, og de har været hurtige 
til at lære”, forklarer Irene Salling 
Kristensen.

I Holstebro vil den nye bekendt-
gørelse bremse de østeuropæere, 
som typisk har boet i Danmark i 
nogle år og haft ufaglært arbejde. 

“Det er svært at forstå, at vi som 
samfund har råd til at sige nej til ini-
tiativrige borgere, der har mod på at 
opkvalificere sig”, siger Irene Salling 
Kristensen. ■



KÆRE ANE
Jeg tror, at din forgænger kom 
til at glemme at invitere under-
viserne med i kommissionsar-
bejdet. Det var da vist en fejl. 
Godt, at du kan nå at rette op 
på det :-) 

Spørger du mig, hvad der er vigtigst for en eks-
pertgruppe at have fokus på, så er det kvalitetspa-
rametre for den danske læreruddannelse, som fx at 
fremtidens skolelærere kan lede læringsprocesser 
professionelt, at de fagligt kan begrunde de mange 
valg, de skal træffe i løbet af en undervisningsdag, 
og at de kan sætte klare rammer for deres elevers 
læreprocesser. De skal også kunne inddrage for-
ældrene i samarbejdet om elevernes læring og ud-
vikling. Først når vi har det på plads, kan vi begynde 
at tale om længden af uddannelsen, hvor meget der 
skal være af det ene eller det andet uddannelsesele-
ment, og hvor den skal bo. Og kigger vi til udlandet 
for inspiration, skal vi have med, hvad det er for en 
praksis, de uddanner til. Vi kan fx ikke bare spejle 
den danske folkeskole i det britiske system, der ar-
bejder med “primary og secondary school”.  

Mvh. Henning Westphael, lektor i matematik og  
naturfag på professionshøjskolen VIA

KÆRE ANE
Det er alletiders idé at få undersøgt lærer-
uddannelsen til bunds. Faktisk er det så 
vigtig en opgave, at vi er en lang række ud-
dannelsesansvarlige, undervisere og stu-
derende, der ikke har villet vente på kom-
missionen. Med udgangspunkt i de 10 ambitioner, som Danske 
Professionshøjskoler har formuleret for læreruddannelsen, har 
vi taget fat på et større undersøgelsesarbejde. Vi har så meget 
viden og erfaring, som kan være med til at kvalificere buddet 
fra en ekspertkommission. 

Den sidste bekendtgørelse fra 2013, som blev hastet igennem, 
er et eksempel på, hvordan det ikke skal gøres. Et væsentligt 
omdrejningspunkt for en eventuel reform skal være, hvordan 
en studerende gennem hele uddannelsen udvikler både sine 
mere akademiske kompetencer og så de kompetencer, han/hun 
bruger i samværet med elever, forældre og kolleger. Det handler 
om viden, men også om at øve og træne, og derfor skal der 
være større fokus på overgangen fra studie til profession. Det er 
meget komplekst for de unge lærere at omsætte det, de har lært 
under uddannelsen, til det, der møder dem, når de står på en 
skole første gang. Derfor skal der tages målrettet hånd om dem, 
fx det første år. Den støtte, vi giver de nyuddannede, er en inve-
stering, der vil komme tifold tilbage.

Mvh. Elsebeth Jensen, uddannelsesdekan for  
læreruddannelsen og hf på VIA

6  Magisterbladet 10 · 2019 · dm professionshøjskoler 4

LÆRERUDDANNELSEN af Pernille Siegumfeldt · psi@dm.dk

Kære Ane,  
dette skal du vide 
om forholdene på 
læreruddannelsen …
Ekspertkommissionen, der skal granske læreruddannelsen, er sat på pause. 
Det giver studerende, undervisere og uddannelsesansvarlige nyt håb om, at de 
vil blive inddraget i arbejdet med at udvikle fremtidens læreruddannelse. På et 
uddannelsestopmøde i DM fremsatte en række deltagere deres klare ønsker til 
uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen.
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KÆRE ANE
Jeg tror ikke, at du finder én lærerstuderende, der ikke 
mener, det er nødvendigt, at en kommission går mere 
i dybden for at finde løsninger på de kæmpe kvalitets-
problemer, vi oplever hver dag på vores uddannelse. Vi 
håber, at du vil invitere os med i arbejdet.

Skal jeg pege på ét smertenspunkt over dem alle, så er det praktik-
ken. 3 x 6 uger i løbet af hele uddannelsen er håbløst lidt. Vi lærer reelt 
ikke nok i dag om relationskompetencer, klasseledelse, konflikthånd-
tering og forældresamarbejde. Det er de opgaver, som mange unge 
lærere knækker halsen på i deres første år på arbejdsmarkedet. Derfor 
skal vi have flere, længere og bedre praktikker på læreruddannelsen.

Mvh. Rasmus Holme, formand for Lærerstuderendes Landskreds

KÆRE ANE
Det er ikke nok at have møder over Skype med 
studerende, som er i praktik. For at give dem 
ordent lig feedback er det vigtigt at komme ud og 
se dem og opleve dem i klasseværelset, og der 
skal være rum på læreruddannelsen til at besøge 
dem i praktikken, også økonomisk. Det skaber en 
meget bedre sammenhæng mellem uddannelsen og praktikken.

Derudover skal du have fokus på at fjerne modulopbygningen, som 
blev indført på læreruddannelsen i 2013. Den valgfrihed, der fulgte 
med, skaber helt forfærdelige problemer, fordi de studerende hopper 
og shopper rundt. For selvfølgelig skal de starte med 2 + 2 = 4, før de 
kaster sig over integralregning. Ellers er der stor sandsynlighed for, 
at læringsprogressionen forsvinder. Derudover vil jeg appellere til, at 
politikerne holder sig til at formulere formålsbestemte undervisnings-
planer. Giv mig magt til at styre indhold, og giv mig mulighed for at 
planlægge forløb sammen med de studerende. Ud over at glæden ved 
arbejdet bliver større, lærer det de studerende at tage hensyn til andre 
end sig selv. Vi skal have dannelsen tilbage i læreruddannelsen. Slagsi-
den er, at det ikke kan måles lige så minutiøst. Men hvad synes du selv 
er vigtigst?

Mvh. Anders Henning Simonsen, lektor på læreruddannelsen i Haderslev

KÆRE ANE
Lad os flytte opmærksomhe-
den fra adgangs- og udgangs-
krav til indhold i uddannelsen. 
Det vigtige er, hvad vi tilby-
der og kræver af de studeren-
de, mens de går på uddannel-
sen. Her skal de opbygge det, 
som er nødvendigt for at blive 
lærer, men som man ikke kan 
lære bare ved at være det: De 
nødvendige faglige, fagdidak-
tiske, almendidaktiske og pæ-
dagogiske kompetencer, som 
man kan trække på et langt læ-
rerliv. Lyt ikke til de kvantitati-
ve argumenter om mere af det 
ene og det andet. Det handler 
om kvalitet! Og husk, at man 
ikke kan gøre nye lærere helt 
klar til praksis, før de står midt 
i den. Men overgangen kan let-
tes ved at støtte lærernes vej 
ind i jobbet gennem fx mentor-
ordninger. Og så kan man for 
resten ikke forbedre uddannel-
sen og samtidig spare på un-
dervisning. En god lærer bliver 
man ved at møde og reflektere 
over kvalificeret undervisning 
– ikke gennem forelæsninger 
og selvstudium. 

Mvh. Solveig Troelsen, lektor på 
VIA’s læreruddannelse i Aarhus

DM’s landsklubbestyrelse for undervisere 
på læreruddannelsen samlede i slutnin-
gen af august en lang række aktører til et 
medlemsmøde om læreruddannelsen.

Det skete på baggrund af den kritiske 
uddannelsesevaluering og i kølvandet 
på daværende minister Tommy Ahlers’ 
beslutning om at nedsætte en kommis-

sion. Til debatmødet var inviteret både 
kommissionsmedlemmer, arbejdsgivere 
og repræsentanter for de studerende med 
interesse for læreruddannelsen. Men 
folketingsvalget kom i vejen, så kommis-
sionsmedlemmerne valgte at blive væk. 
Det gjorde ikke mødet ringere. Næsten 
tværtimod, ifølge formand for undervi-

serne i DM,  Tommy Dalegaard Madsen: 
“Vidnesbyrd fra deltagerne viser, hvor 
meget det betyder at tale om indhold, at 
give plads til at reflektere og tænke sam-
men. Alle kom bedre ned i materien af, 
hvad der skal forandres ved læreruddan-
nelsen, hvis noget”.

DM’s medlemsmøde om læreruddannelsen
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I skrivende stund mangler vi fortsat en endelig 
afklaring på, om uddannelsesområdet slipper 
for besparelser i 2020 i form af det forhadte om-
prioriteringsbidrag. Men jeg er da forsigtig opti-
mist hvad det angår. Alle, der er med i de afslut-
tende forhandlinger, har i valgkamp og i deres 
respektive finanslovsudspil sagt stop i forhold til 
besparelser på de professions- og erhvervsrette-
de uddannelser. 

Det er meget kærkomment, at vi har en 
regering og i særdeleshed en uddannelses- og 
forskningsminister, som engagerer sig i de pro-
fessionsrettede velfærdsuddannelser. Området 
trænger voldsomt til både omsorg, varme hæn-
der og en oprigtig interesse for, hvordan vi går 
og har det. 

De store velfærdsområder med dertilhørende 
uddannelser vil altid være i spotlightet hos en 
socialdemokratisk regering. Indtil videre ople-
ver jeg, at denne regering gør tingene lidt mere 
grundigt, end hvad vi har været forvænt med 
igennem mange år. Udmeldinger om, hvad der 
skal ske med læreruddannelsen oven på evalu-
eringsrapporten fra januar, kommer først, når 
Ane Halsboe-Jørgensen ved selvsyn har dannet 
sig et overblik over, hvad der er behov for. Ven-
tetiden kan føles lang på landets læreruddan-
nelser, men hellere vente på end udsætte sig for 
forhastede konklusioner.

Pædagoguddannelsen – som nogle har udråbt 
til håbets uddannelse – er, som vi kan læse her 
i bladet, også i fokus, ikke mindst fordi der for-
ventes at blive behov for langt flere pædagoger 
i den nærmeste fremtid. Hertil skal lægges den 
opmærksomhed, som en evaluering af uddan-
nelsen i 2020 naturligt kaster af sig. Alle inte-
ressenter kan se, at der er et stort behov for at 
evaluere det kludetæppe af politiske interesser, 
som har formet den nuværende pædagoguddan-
nelse. Et kludetæppe, der resulterede i, at fag 
blev afskaffet til fordel for moduler, at progres-
sionen måtte vige pladsen til fordel for fleksibili-
tet, og at tæt samarbejde og besøg hos praktik-
stederne blev afløst af Skype-samtaler og prøver. 
Igen ser vi her en minister, der ikke forhastet 
lægger sig fast på, hvilket evalueringsdesign 
der egner sig til at kikke ind i pædagoguddan-
nelsens udfordringer. I stedet tager hun sig den 
nødvendige tid til rundbordssamtaler om de 
erfarede problemer. 

Endelig er der selvfølgelig ministerens 
kontante anerkendelse (på 127,5 mio.) af, at 

pædagoguddannelsen historisk set har været 
under finansieret i forhold til de kvalitetsfor-
ventninger, alle rimeligvis har til uddannelsen. 
Bevillingen er, som vi kan læse i bladet, dog i 
første omgang en engangsbevilling over to år. 
Og ikke uproblematisk set med modtagernes 
øjne (selvom det selvfølgelig luner). Vores om-
råde lider helt generelt af for mange klatbevillin-
ger i form af både støtte til akutte handleplaner, 
understøttelse af projekter om dette og hint og 
kortsigtede forskningsbevillinger. 

Jeg håber, at de 127,5 mio. er en klar indika-
tor for, at ikke bare skal omprioriteringsbidraget 
stoppes, der skal også geninvesteres i uddannel-
serne. Hvis regeringen vil gøre det mere attrak-
tivt at søge ind på velfærdsuddannelserne og 
gøre forudsætningerne bedre for de studeren-
des udbytte af uddannelserne, så skal der findes 
varige løft af grundbevillingerne. Besparelserne 
har været så ødelæggende, at alle, der er i be-
røring med sektoren i dagligdagen, har 
brug for en varm omfavnelse.  ■
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