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dm professionshøjskoler

Henning Holt Christensen er UCN’s projektleder 
på det LEGO-finansierede udviklingsprojekt 
Playful Learning. “Det er svært ikke at blive varm 
i kinderne, når en stor pengetank sætter skub 
i kompetenceudviklingen på vores udsultede 
uddannelser med et kæmpe millionbeløb”, siger han.



underviserne på lærer- og 
pædagoguddannelserne 
mødte op med lige dele 
skepsis og begejstring, 
da det LEGO-finansie-
rede udviklingsprojekt 

Playful Learning første gang blev 
præsenteret på professionshøjskolen 
UCN i efteråret 2018. 

“Det er svært ikke at blive varm i 
kinderne, når en stor pengetank sæt-
ter skub i kompetenceudviklingen på 
vores udsultede uddannelser med et 
kæmpe millionbeløb. Samtidig har 
vi da også mødt en vis bekymring 
for, om uddannelserne så at sige 
ville få LEGO-klodserne stoppet ned 
i halsen”, fortæller Henning Holt 
Christensen. 

Foruden at være uddannelsesle-
der på pædagoguddannelsen på UCN 
er Henning Holt Christensen lokal 
projektleder på Playful Learning, 
som frem mod 2021 bliver rullet ud 
på samtlige professionshøjskoler i 
landet. Programmet er udviklet i et 
samarbejde mellem uddannelserne 
og LEGO Fonden og når sin forelø-
bige kulmination 1. april, hvor 12 
ph.d.-studerende påbegynder deres 
forskningsprojekter med fokus på 
legende læringsmiljøer.

Men allerede nu har Playful 
 Lear ning sat sig markante spor på de 
to store velfærdsuddannelser, siger 
Henning Holt Christensen.

“Professionshøjskolerne udpe-
gede i 2019 hver seks-syv ambas-
sadører. De skal udvikle en mere 
legende tilgang i egen undervisning, 
medvirke i udviklingen af nye didak-
tiske design i regi af Playful Learning 
og desuden facilitere principperne 
bredt på lærer- og pædagoguddan-
nelserne”, siger han. 

UCN har nu ca. 50 undervisere 
involveret i programmet og har, lige-
som de øvrige professionshøjskoler, 
fået en million kroner til at etablere 
et playlab. 

“Her kan studerende og undervi-
sere eksperimentere med materialer, 
indretning og didaktiske design, der 
skal indbyde til at arbejde med en 
legende tilgang til læring”, forklarer 
uddannelseslederen.

største private donation nogensinde 
Når ph.d.-stipendiaterne tiltræder 1. 

april, sker det som en udbygning af 
udviklingsprogrammet, der blev sø-
sat med en donation på 57 millio-
ner kroner fra LEGO Fonden. De 12 
ph.d.-stipendiater støttes med yderli-
gere 24 millioner fra fonden.

Ifølge Alexander von Oettingen, 
der er prorektor for uddannelse, 
forskning og videreuddannelse på 
UC Syd, kan professionshøjskolernes 
partnerskab med LEGO potentielt 

forandre den måde, institutionerne 
udbyder lærer- og pædagoguddan-
nelse på, for altid.

“Vi har ikke tidligere gennemført 
systematiske forsøg med at bringe 
leg som læringsvej ind i skolerne og 
daginstitutionerne. Nu gør vi det 
med den største private donation 
nogensinde i ryggen. Det får da en 
kæmpe betydning”, siger Alexander 
von Oettingen.

At indgå i et så omfattende sam-
arbejde med LEGO er ikke et skridt, 
som professionshøjskolerne har taget 
uden grundige overvejelser.

“Det har da været til intens debat 
og er blevet vendt og drejet på både 
rektor- og studielederniveau. Det 
har været helt afgørende for os, at vi 
har mødt en koncern, der ikke har 
dikteret noget som helst. Vi har fået 
frie hænder i forhold til at udfolde 
det faglige”, understreger Alexander 
von Oettingen.

klodser på campus
At samarbejdet er blevet endevendt 
internt på professionshøjskolerne, 
beroliger ikke Jan Thorhauge Frede-
riksen, der er KU-lektor i pædagogik 
på Institut for Kommunikation og 

“Det har været 
helt afgørende, at 
LEGO Fonden har 
holdt en meget 
professionel di
stance”, siger ud
dannelsesleder i 
UCN Henning Holt 
Christensen.

“når børn skal lege for 
at gøre sig uddannelses-
parate, og ikke bare fordi 
det er sjovt, så er det et 
stort skridt væk fra den 
pædagogiske tænkning, 
der ellers definerer vores 
skoler og dagtilbud”.
Jan thorhauge frederiksen, lektor i pædagogik på Institut for 
 Kommunikation på KU
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ekspert i uddannelseskvalitet på pro-
fessionsuddannelserne. 

“Det forbløffer mig, at vi i den 
bredere offentlighed ikke har fået 
lejlighed til at diskutere, om det er 
en god ide, at en kæmpe kommer-
ciel aktør får så stor indflydelse på, 
hvad vi laver i det offentlige uddan-
nelsessystem”, siger Jan Thorhauge 
Frederiksen.

Ifølge KU-lektoren er der grund-
læggende problemer forbundet med 
samarbejdet.

“Det kan godt være, at LEGO ikke 
direkte sælger klodser på campus, 
men Playful Learning-metoden 
støtter en bestemt tænkning, som 
virksomheden har en interesse i 
at fremme. Som minimum opnår 
LEGO at brande sig subtilt hos nogle 
af dem, der har størst indflydelse 
på vores børn, nemlig lærerne og 
pædagogerne”, siger Jan Thorhauge 
Frederiksen.

Derudover er han stærkt kritisk 
over for den instrumentalisering af 
børns leg og kreativitet, som ligger i 
Playful Learning-konceptet.

“Programmet får professionshøj-
skolerne til at lære de studerende en 
bestemt måde at tænke om børns 
udvikling på”, siger Jan Thorhauge 
Frederiksen. 

Når børn skal lege for at gøre sig 
uddannelsesparate, og ikke bare 
fordi det er sjovt, så er det et stort 
skridt væk fra den pædagogiske 
tænkning, der ellers definerer vores 
skoler og dagtilbud, påpeger KU-
lektoren.

“Der sker et kæmpe indgreb i 
uddannelserne og i de studerendes 
autonomi, når det er en fond, der får 
lov til at styre, hvad der skal foregå 
på uddannelserne, uden at omverde-
nen rigtigt er blevet involveret”, siger 
Jan Thorhauge Frederiksen.

uddannelserne tager   far-
ve af private penge
Lektoren har en pointe, medgiver 
Alexander von Oettingen.

“Vi skal blive mere klare på, 
hvordan vi tager imod, når de store 
penge kommer, for uanset hvad 
kommer vi til at se mere af den form 
for uddannelsesfinansiering i frem-
tiden. Det er for naivt, hvis vi bare 
lader udviklingen ske uden nogen 

form for beredskab”, siger UC Syds 
prorektor.

LEGO har hverken købt modu-
ler eller forskningsmæssig metodik 
for de 80 millioner, understreger 
 Alexander von Oettingen.

“Men selvfølgelig tager uddan-
nelserne farve af de private investe-
ringer, der kommer. Lige nu vælter 
det fx også ind med fondsmidler, 
der skal styrke naturvidenskaben og 

teknologien. Den vigtigste diskussion 
her er måske, hvordan vi sikrer, at 
indsatser, der ikke er i fondenes sø-
gelys, også får tilstrækkelig opmærk-
somhed, fx sprog, historie og kunst”, 
uddyber Alexander von Oettingen.

På UCN er undervisernes skepsis 
over for Playful Learning-program-
met stort set forstummet.

“Det har været helt afgørende, 
at LEGO Fonden har holdt en meget 
professionel distance. Vi bliver fulgt 
med stor og nysgerrig interesse, men 
ingen af de involverede undervisere 
føler sig presset til at gå i en bestemt 
retning”, forklarer pædagoguddan-
nelsens uddannelsesleder Henning 
Holt Christensen.

Programmet sigter i 2021 mod at 
give Playful Learning et liv ude i dag-
tilbud og skoler. 

“Hvis professionshøjskolerne for 
alvor skal medvirke til, at udvikle 
de “21st century skills”, som er de-
fineret som afgørende for fremti-
dens generationer, så skal vi styrke 
vores studerendes kompetencer til 
at udvikle legende læringsmiljøer, 
krativitet og børns evner til “co-
creation”. I forhold til den ambition 
er Playful Learning-programmet 
blevet et vigtigt og højt prioriteret 
tiltag på lærer- og pædagoguddan-
nelserne”, siger Henning Holt Chri-
stensen.   ■

“Vi skal blive 
mere klare på, 

hvordan vi tager 
imod, når de sto

re penge kom
mer. Det er for 

naivt, hvis vi ba
re lader udviklin
gen ske uden no
gen form for be

redskab”, siger 
UC Syds prorek

tor Alexander 
von Oettingen.

“det har da været til in-
tens debat og er blevet 
vendt og drejet på både 
rektor- og studielederni-
veau. det har været helt 
afgørende for os, at vi 
har mødt en koncern, der 
ikke har dikteret noget 
som helst. vi har fået 
frie hænder i forhold til 
at udfolde det faglige”.
alexander von oettingen, prorektor UC Syd
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Hvis kvaliteten af pæda-
goguddannelsen skal 
højnes, kræver det, 
at man inddrager de 
undervisere i arbej-
det, som ved, hvor alle 

uhensigtsmæssighederne ligger i den 
nuværende bekendtgørelse.

Sådan lyder det fra Uffe Lund, 
lektor på pædagoguddannelsen på 
Københavns Professionshøjskole. 
I starten af marts stod han og kol-
legaen Naia Wienmann Hawes bag et 
netværksmøde, der for første gang 
samlede undervisere fra pædagog-
uddannelser i hele landet. Målet var 
klart.

“Det er helt afgørende, at vi får 
en stemme i det vigtige arbejde, der 
går i gang. Både i forhold til at pege 
på uddannelsens ømme punkter, 
fortolkningen af evalueringen og i 

arbejdet, der følger efter”, siger Uffe 
Lund.

Naia Wienmann Hawes håber, at 
ministeren for uddannelse og forsk-
ning mener det alvorligt, når hun 
siger, at underviserne skal være med 
til at sikre et kvalitetsløft.

“Vi, der har “fingrene i bolle-
dejen” og fingeren på praksispulsen, 
skal medvirke til, at der skabes plads 
til reelle læringsprocesser og vi får 
fjernet de mange tomme kompe-
tencemål, som vi kæmper med nu”, 
siger Naia Wienmann Hawes.

At 30 undervisere kom rejsende 
langvejsfra for at deltage i faglige 
diskussioner på en lørdag, bekræfter 
arrangørerne i, at der er behov for et 
formaliseret DM-netværk for under-
visere på pædagoguddannelsen.

“Vi har brug for et rum, hvori vi 
kan snakke fag og dele erfaringer på 

tværs af institutionerne”, siger Uffe 
Lund.

Forhåbentlig kan DM-netværket 
samle undervisernes stemmer på 
en fælles ønskeseddel, som DM kan 
spille ind med over for ministeriet, 
relevante politikere og i en bredere 
offentlighed, supplerer Naia Wien-
mann Hawes.

“Vi har en fælles interesse i at sik-
re, at revisionen af den eksisterende 
pædagoguddannelse også kommer 
til at bygge på undervisernes erfarin-
ger og oplevelser”, siger hun.

Et formelt netværk er p.t. under 
opbygning, og initiativtagerne håber 
at fange flere kolleger, der ønsker at 
bidrage til DM’s politiske arbejde.   ■

Hvis du er interesseret, kan du skrive 
til Uffe Lund på ulu@kp.dk   

underviserne vil have indflydelse 
på fremtidens pædagoguddannelse
Det er afgørende, at underviserne bliver hørt, når pædagoguddannelsen 
skal evalueres i 2020. Det mener Uffe Lund og Naia Wienmann Hawes 
fra Campus Carlsberg. I marts tog de første skridt til etablering af et DM- 
netværk, der skal byde ind i debatten.
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ifølge ligestillingslovens para-
graf 11, stk. 2, har statslige insti-
tutioner pligt til at sørge for, at 
kønsfordelingen så vidt muligt 
er afbalanceret i deres bestyrel-
seslokaler. Men det er langtfra 

situationen i dag på landets mellem-
lange videregående uddannelsesin-
stitutioner. Det viser en optælling, 
som DM Professionshøjskoler foretog 
på kvindernes kampdag.

34,4 procent af de udpegede til 
bestyrelserne på landets seks profes-
sionshøjskoler er kvinder, mens det 
gælder for 36 procent på landets otte 
erhvervsakademier. I konkrete tal er 
87 mænd og 30 kvinder udpeget til 
bestyrelser på professionshøjskolerne 
og 94 mænd og 34 kvinder til besty-
relserne på erhvervsakademierne.

Den kønslige ubalance er bekym-
rende af flere grunde. Det mener 
Drude Dahlerup, der er professor 
emerita ved Stockholms Universitet 
og adjungeret professor i statskund-
skab på RUC.

“Uddannelsesinstitutionerne ser 
stort på loven. Uligheden sidder i 
væggene, og det holder ikke, hver-
ken ud fra et retfærdighedsprincip, 
eller ud fra, at de arbejder for stats-
lige penge”, siger Drude Dahlerup.

opfordring ikke fulgt
Københavns Professionshøjskole er 
den eneste af de mellemlange videre-
gående uddannelsesinstitutioner, der 

har en ligelig kønsfordeling med otte 
kvinder og syv mænd i sin bestyrel-
se. Skævest står det til på UC Lille-
bælt, hvor professionshøjskole og er-
hvervsakademi fusionerede i 2018. 
Her er seks ud af 16 bestyrelsesmed-
lemmer kvinder, og både formand, 
næstformand og rektor er mænd.

Den fordeling er ikke ideel, erken-
der UCL’s bestyrelsesformand Poul 
Erik Madsen.

“Det var vanskeligt at få bestyrel-
seskabalen til at gå op, da vi fusio-
nerede de to uddannelsesinstitutio-
ner. Det må jeg påtage mig en del af 
ansvaret for”, siger han.

Af de tre medlemmer, som besty-
relsen selv udpegede, er kun det ene 
en kvinde. De øvrige medlemmer af 
den rekordstore bestyrelse er udpeget 
af fx Dansk Industri, Dansk Erhverv, 
FTF samt regioner og kommuner.

I et brev, der blev sendt til ud-
pegerne i forbindelse med valg til 
bestyrelsen efter fusionen, gjorde 
daværende rektor for UCL Erik 
Knudsen opmærksom på, at: 

“Vi ønsker en ligelig sammen-
sætning af kvinder og mænd og skal 
derfor venligst anmode om, at dette 
forhold indgår i overvejelserne ved 
udpegningen, evt. ved at der peges 
både på en kvinde og en mand til po-
sten som medlem af bestyrelsen”.

Den opfordring blev ikke fulgt, 
men bestyrelsesformand Poul Erik 
Madsen tør godt love, at det bliver 
anderledes, når UCL’s bestyrelse 
kommer på valg næste gang.

“Vi ønsker at leve op til vores for-
pligtelse”, fastslår han.

Beretningen fra UC Lillebælt be-
kræfter Drude Dahlerup i, at eliten 
næsten overalt fortsat er præget af 
mandsdominans.

“Det bliver meget tydeligt, at 
Danmark har et fundamentalt struk-
turelt problem med ligestilling, når 
selv en branche med mange kvin-
delige ledere og derfor et kæmpe 
rekrutteringsgrundlag ikke udpeger 
flere kvinder til sine bestyrelser”, 
siger professoren i statskundskab.  ■

Mænd er i overtaL i  
BestyreLser På MeLLeMLange 
videregående uddanneLser
En ud af tre bestyrelsesmedlemmer er kvinde 
på landets seks professionshøjskoler og otte 
erhvervsakademier. Det strukturelle problem 
bliver tydeligt, når selv en branche med et 
kæmpe rekrutteringsgrundlag ikke kan ud-
pege flere kvinder til sine bestyrelser, siger 
professor i statskundskab.

Uligheden sidder i 
væggene i uddan
nelsernes besty
relseslokaler, me
ner professor Dru
de Dahlerup.

“det var vanskeligt at få 
bestyrelseskabalen til at 
gå op, da vi fusionerede de 
to uddannelsesinstitutio-
ner. det må jeg påtage mig 
en del af ansvaret for”.
Poul erik Madsen, bestyrelsesformand i UC Lillebælt

Magisterbladet 3 · 2020 · dm professionshøjskoler 1  5

dM-netværk  Af Pernille Siegumfeldt · psi@dm.dk · Foto: Marius Krab LigestiLLing  Af Pernille Siegumfeldt · psi@dm.dk · Foto: Simon Skipper/Ritzau Scanpix



“det må være en 
fejl”.

Sådan tænkte 
Charlotte Jør-
gensen, da hun 
i august 2019 

skulle underskrive en ansættelses-
kontrakt med sin nye arbejdsplads, 
Professionshøjskolen Absalon.

Efter 20 år som lektor på UC 
Lillebælt søgte og fik den 58-årige 
gestaltterapeut og cand.pæd. i pæ-

dagogisk sociologi sidste år nyt job 
på pædagoguddannelsen i Roskilde. 
Hun tog det ganske for givet, at hun 
skulle ansættes i et lektorat svarende 
til den stilling, hun kom fra. 

Men i ansættelseskontrakten 
blev Charlotte Jørgensen tilbudt et 
adjunktur af Absalon. Hun forlod et 
lektorat på Fyn og fik en midlertidig 
ansættelse på Sjælland. Hvis alt går 
glat, får hun chancen for at blive lek-
torbedømt igen om fire år. 

Charlotte Jørgensen har nået en 
alder, hvor titler er ligegyldige, og 
der er heller ikke synderlig forskel 
på den løn, hun tjener nu, og den, 
hun fik som lektor på Fyn, forklarer 
hun. 

“Men jeg finder det meget støden-
de, at man tilsyneladende bare træk-
ker på skuldrene af al den erfaring 
og viden, jeg har brugt år på at opar-
bejde. Jeg skal igen gøre mig fortjent 
til en lektortitel, som jeg én gang har 
erhvervet. Det er helt utilstedeligt”, 
siger Charlotte Jørgensen.

et latterligt spild af tid og ressourcer
Indplaceringen på adjunktniveau 
kan få konkret betydning for, hvil-
ke opgaver hun bliver tildelt, ikke 
mindst fordi Charlotte Jørgensen 
starter forfra på en arbejdsplads, 
hvor hun og kollegerne ikke kender 
hinanden endnu.

“Jeg er fx kommet med i et forsk-
ningsprojekt, som også Rambøll og 
Socialstyrelsen deltager i. Når de 
kigger på deltagerlisten og ser, at jeg 
ikke er lektor trods min modne alder, 
så sætter de måske spørgsmålstegn 
ved, hvad jeg kan”, forklarer hun.

I mange år har hun selv været 
med til at lektorbedømme adjunkter 
på UC Lillebælt. Så tanken om at blive 
genbedømt skræmmer hende ikke.

“Men det er da et latterligt spild 
af både min egen og andres tid og 
ressourcer”, påpeger hun. 

Charlotte Jørgensen er glad for sin 
nye arbejdsplads og kan sagtens se 
sig selv tage 10 år mere på arbejds-
markedet – medmindre det  giver for 
meget bøvl.

“Så gider jeg jo bare ikke mere, 
for det er ikke for pengenes skyld, 
at jeg siger, jeg er klar til 10 år mere. 
Set fra et samfundsperspektiv synes 
jeg, det er virkelig ærgerligt, at der 
er skabt en situation, hvor erfarne 

Lektorer kan  
miste  lektoratet
Op imod 900 professionshøjskoleundervisere, der blev 
lektorkvalificeret inden 2013, er berørt af en ny bekendtgø-
relse. Deres lektorat skal genbedømmes, hvis de skifter ar-
bejdsplads. Flere er allerede ramt af den nye bestemmelse. 
Det bliver dyrt, og det bremser mobiliteten, advarer DM.

“Jeg skal igen 
gøre mig fortjent 
til en lektor
titel, som jeg én 
gang har erhver
vet. Det er helt 
utilstedeligt”, 
 siger Charlotte 
 Jørgensen.
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medarbejdere måske lader være 
med at søge nye udfordringer eller 
ligefrem vælger at droppe arbejdsli-
vet og gå på efterløn”, siger Charlotte 
Jørgensen.

vores profession bliver underkendt
Op imod 900 lektorer på landets 
professionshøjskoler risikerer lige-
som Charlotte Jørgensen at blive be-
rørt af den bekendtgørelse, som Ud-
dannelses- og Forskningsministeriet 
udsendte i oktober 2018. Ifølge de 
nye regler skal alle lektorer, som 
blev lektorkvalificerede inden 2013, 
igennem en ny lektorbedømmelse, 
hvis de skifter arbejdsplads. 

Ministeriet begrunder det nye re-
gelsæt med, at stillingsstrukturen fra 
2013 medførte en række nye opgaver 
for professionshøjskolelektorer, fx 
inden for forskning og udvikling. 
Derfor skal de lektorbedømmes på 
ny, hvis de starter i job et nyt sted.

På Københavns Professionshøj-
skoles læreruddannelse mærker lek-
tor Martha Mottelson også allerede 
konsekvenserne af det nye regel-
sæt. Hun har fået til opgave at være 
vejleder for en ny kollega, der er 
blevet ansat i et adjunktur. Kollegaen 
kommer fra et lektorat på en anden 
læreruddannelse og har mange års 
arbejdserfaring.

“Hun har akkurat de samme 
kompetencer som jeg selv. Det gør 
mig vred, at vores profession bliver 
underkendt på den måde”, siger 
Martha Mottelson. 

65-årige Martha Mottelson har 
bedt om selv at blive genbedømt hen 
over sommeren. Det er ikke kun for 
at understrege absurditeten i mini-
steriets bekendtgørelse, siger hun.

“Hvis jeg skal fortsætte som lek-
torbedømmer, skal jeg selv genbe-
dømmes. Det er en opgave, jeg er 
glad for, og en af grundene til, at jeg 
gerne vil fortsætte med at arbejde. 
Desuden mener jeg også, at det kræ-
ver masser af “grå guld-erfaring” at 
være lektorbedømmer”, fastslår hun.

Martha Mottelsons kollega på 
KP’s læreruddannelse Peter Mi-
kael Hansen mener også, at det er 
virkelig ærgerligt, hvis der sættes 
bremseklodser i et frit og fleksibelt 
uddannelsesarbejdsmarked.

“Vi nyder jo i virkeligheden godt 
af hinanden på kryds og tværs af 
professionshøjskolerne”, forklarer 
Peter Mikael Hansen.

Han mener ikke, at DM kan gå 
med til, at professionshøjskolerne 
forringer løn- og ansættelsesforhold 
for lektorerne.

“Men måske skal vi indgå i spæn-
dende dialoger om mulige incita-
mentsstrukturer, der udvikler os 
fagligt alle sammen på lige vilkår. 
Et lektor II for alle med 6.000 kr. i 
tillæg eksempelvis. Oven i lektor I”, 
foreslår Peter Mikael Hansen.

ingen faglig begrundelse
Jens Jakob Ellebæk er lektor på læ-
reruddannelsen i Haderslev, hvor 
han har været ansat siden 2001. I sin 
egenskab af lektorbedømmelsesfor-

mand har han desuden selv i de sid-
ste syv år lektorbedømt godt 20 ad-
junkter inden for sektoren. 

Jens Jakob Ellebæk har også svært 
ved at se en faglig begrundelse for, 
hvorfor ministeriet pålægger profes-
sionshøjskolerne den ressourcekræ-
vende opgave, det er at genbedøm-
me allerede kvalificerede lektorer.

“Man knytter lektorater op på in-
stitutionen i stedet for på personen, 
og det er i modstrid med hele ideen 
om en stillingsstruktur. Vi taler om 
lektorer, der har brugt op til 20-25 
år på at specialisere sig inden for et 
felt. Det nærmer sig et overgreb, at 
man med et pennestrøg kan fratage 
dem en erhvervet titel, bare fordi de 
skifter arbejdsplads. Det er da vist 
første gang i danmarkshistorien, at 
det får lov at finde sted”, siger Jens 
Jakob Ellebæk.

Han frygter, hvis man kigger 10-20 
år frem, at færre vil dedikere sig til et 
arbejdsliv i en profession, hvor man 
pludselig kan miste sin titel igen. 

“Lektorbedømmerne, som selv er 
lektorbedømt før 2013 og efterfølgen-
de har taget en ph.d. eller erhvervet 
sig lignende kvalifikationer, kan jo 
heller ikke blive genbeskikket som 
formænd, så hele vejen op igennem 
systemet smider man nogle hårdt 
erhvervede kompetencer ud med 
badevandet”, lyder vurderingen fra 
lektoren på UC Syd.

Heller ikke Lisbeth Lunde Frede-
riksen, der er forskningsleder på VIA 
og tilknyttet læreruddannelserne i 
Silkeborg og Aarhus, kan se nogen 
faglig begrundelse for ministeriets 
nye bestemmelse. Ifølge forsknings-
lederen bliver 80-85 procent af lek-
torbedømmerne ikke genbeskikket 
efter 2021. Og de kan ikke erstattes 
med et fingerknips, påpeger hun. 

“Man burde lave nogle dispensa-
tioner. Prøv at kigge på mit eget cv. 
Ud over at være uddannelsesforsker 
har jeg undervist og vejledt og udvik-
let læreruddannelse igennem 23 år. 
Hvorfor er jeg pludselig dømt ude?” 
spørger Lisbeth Lunde Frederiksen.

Hun minder om, at lektorfor-
mændene – ud over at være erfarne 
undervisere og vejledere – har 
oparbejdet en kæmpe erfaring med 
lektorbedømmelsesopgaven. 

“Blandt andet mødes de to gange 
om året og lægger et fælles niveau 

“Vi taler om lek
torer, der har 
brugt op til 20
25 år på at spe
cialisere sig in
den for et felt. 
Det nærmer sig 
et overgreb”, 
 siger Jens  Jakob 
Ellebæk på UC 
Syd.

“Det gør mig 
vred, at vores 
profession  bliver 
underkendt på 
den måde”,  siger 
Martha Mottel
son.
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for adjunktbedømmelserne, diskute-
rer dilemmaer og kvalificerer hinan-
den. Så anmodningerne behandles 
ensartet. Det er et kæmpe tab for 
adjunkterne, at de efter 2021 ikke kan 
trække på vores erfaring længere”, 
siger Lisbeth Lunde Frederiksen. 

det haster med en løsning
I DM har sektoren for professionshøj-
skoleunderviserne arbejdet på at få 
ministeriet til at ændre i bekendtgø-
relsen, lige siden den blev udsendt 31. 
oktober 2018. Ifølge formand Tommy 
Dale gaard Madsen er Uddannelses- og 
Forskningsministeriet løbet fra den af-
tale, som blev indgået, da man indfør-
te den nye stillingsstruktur i 2013.

“Vi ser et kursskifte, som der ikke 
er nogen fornuftig begrundelse for. 
Det afføder en usikkerhed om løn- og 
ansættelsesvilkår hos de 900 lektorer, 
som risikerer at blive berørt af de nye 
regler. Samtidig har vi svært ved at leve 
med den disrespekt, der står om lek-
torernes oparbejdede kvalifikationer”, 

siger Tommy Dalegaard Madsen.
Den 20. december sidste år adres-

serede Akademikerne problemer i den 
nye bekendtgørelse på et møde med 
Uddannelses- og Forskningsministe-
riet. På mødet fastholdt ministeriet 
behovet for en ny lektorbedømmelse 
af dem, der er kvalificerede før 2013. 

Over for DM Professionshøjsko-
ler bekræfter chefkonsulent Peder 
Michael Sørensen, at Uddannelses- og 
Forskningsministeriet er i gang med at 
kigge på en overgangsordning, som fx 
sikrer, at fastansatte lektorer først si-
ger op, når de har fået fastansættelse 
på den nye arbejdsplads. 

Af hensyn til underviserne opfor-
drer Tommy Dalegaard Madsen til, at 
ministeriet som minimum skruer et 
udspil sammen hurtigst muligt.

“For hver dag vokser bunken med 
absurde eksempler, der understreger, 
at det kun giver unødvendigt bureau-
krati og uvished, at ministeriet bryder 
med eksisterende praksis”, fastslår 
Tommy Dalegaard Madsen.   ■

“Det er et kæmpe tab for adjunkterne, at de efter 
2021 ikke kan trække på vores erfaring længere”, si
ger Lisbeth Lunde Frederiksen fra VIA.

Efter mere end et års tovtrækkeri om fortolkningen 
af stillingsstrukturen og en utrolig lang sagsbehand-
lingstid ser det nu ud til, at ministeriet gennem SIU 
(Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte) har 
sat skub i processen med at formulere en ordning, 
hvor lektorer, der er lektorbedømt efter den tidligere 
stillingsstruktur, langt om længe får en “enestående” 
mulighed for at bevise, at de faktisk har de lektorkva-
lifikationer, som der kræves for at arbejde i deres 
nuværende ansættelse.

Det er med slet skjult ironi, at jeg skri-
ver “enestående”, med henvisning til 
hvor sagen står i skrivende stund. Igen-
nem de sidste par måneder har SIU over 
for DM og AC ladet forstå, at man arbej-
der på en såkaldt overgangsordning, der 
muliggør, at lektorer, der søger ansættelse 
på andre institutioner, i forbindelse med 
ansættelsesprocessen kan blive lektorbedømt på ny – 
men nu efter bekendtgørelsen af 2013. Det forlyder, at 
en genbedømmelse af lektorer indebærer en ny, men 
mere afgrænset lektoranmodning.   

Som vi kan læse i bladet, er vi mange, som virkelig 
finder det besynderligt, at lektorer skal trækkes igen-
nem en ny bedømmelsesproces for at demonstrere, 
at de faktisk har de kvalifikationer, som forventes af 
en underviser ansat på en professionshøjskole og et 
erhvervsakademi.

Som vi ligeledes har kunnet læse af Magister-
bladets dækning, så har SIU regnet sig frem til, at 
det vedrører omkring 900 undervisere på profes-
sionshøjskolerne. En ganske stor gruppe, som ingen 
skal have held til at bagatellisere størrelsen af, med 
reference til at få påtænker at skifte arbejdsplads. Det 
er nemlig den tilgang, jeg har mødt, de gange jeg har 
forsøgt at få arbejdsgiverne til at stille sig på undervi-
sernes side i dette spørgsmål. Jeg fatter af flere grun-

de ikke, at arbejdsgiverne har lagt sig fladt ned 
i denne sag. For det første må rektorerne da 

opfatte det som en klar mistillidsdagsorden, 
når SIU insinuerer, at så mange undervi-
sere ikke har de nødvendige kompetencer 
til at være ansat på en professionshøjskole. 

For det andet vil en overgangsordning skabe 
lange og bøvlede ansættelsesprocedurer. For 

det tredje skal der bruges unødvendige ressour-
cer til bedømmelsesudvalg og til lektorernes tid til 
genbedømmelsen. For det fjerde vil det medføre en 
stækket mobilitet. Og sådan kunne jeg blive ved.

Kære undervisere. Jeg vil opfordre jer alle til at 
holde jeres rektorer ansvarlige for den linje, de har 
lagt i denne sag. Så uanset udfaldet herfra er det 
institutionernes ledelser, som må foranstalte de nød-
vendige rammer, så alle igen kan få sikkerhed for, at 
den “autorisation”, som vi én gang har opnået, ikke 
bare kan forsvinde igen.   ■

Ingen må bagatellisere en 
gruppe på 900 lektorer

er sektorblad for 
DM-medlemmer, der 
arbejder på profes-
sionshøjskoler og 
erhvervsakademier

REDAktIONS
GRUppEN: 
Tommy Dalegaard 
Madsen og Anders 
Henning Simonsen

REDAktIONS
SEkREtæR: 
Pernille  Siegumfeldt

DESIGN OG 
 pRODUktION: 
OTW A/S 
www.otw.dk

FORSIDEFOtO:
Cathrine Erdmann

NæStE NUMMER:
af dm professions-
højskoler udkommer 
den 19. juni 2020. 

fortsætteLse fra side 7

Foto Jesper Voldgaard

Leder af Tommy Dalegaard Madsen, formand, DM Professionshøjskoler og erhvervsakademier

koLofon

dm professionshøjskoler

Fo
to:

 Pr
iva

t


