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 F ronterne er trukket 
skarpt op i uddannelses
verdenen, efter at et fler
tal i Folketinget 4. marts 
vedtog etableringen af en 
ny privat, men fuldt of

fentligt finansieret læreruddannelse 
i Danmark.  

Og debatten handler langtfra kun 
om seminariets fremtidige place

“ Den konstante  
politiske uro har gjort 
det tæt på umuligt at 
lave et gennemgående 
udviklingsarbejde”. 
 
Stefan Hermann, rektortalsmand  
for Danske Professionshøjskoler

ring, hvor både Herning, Vejle og 
Vestsjælland har været nævnt.

“Dannelseskrisen er enorm på 
vores læreruddannelser. Hvis det 
private initiativ kan give professi
onshøjskolerne en rusketur og åbne 
for et tiltrængt pædagogisk løft, så 
hilser jeg det meget velkommen”, 
siger Thomas Aastrup Rømer, der 
er lektor på Danmarks Institut for 

Pædagogik og Uddannelse (DPU) og 
fortaler for et alternativ til de etable
rede læreruddannelser.

Hvordan demokratisk dannelse og 
større åndsfrihed kan blive inkorpo
reret bedre i de eksisterende udbud, 
er en diskussion, som rektortalsmand 
for Danske Professionshøjskoler Stefan 
Hermann rigtig gerne deltager i. Men 
det er trist, at det skal foregå på bag
grund af, at et uddannelsespolitisk 
vildskud har set dagens lys, mener 
Stefan Hermann, der også er rektor på 
Københavns Professionshøjskole.

“Frem for at etablere et privat 
seminarium, som står på et papirs
tyndt og usagligt grundlag, kunne 
vi bruge energien på at styrke de 
18 læreruddannelser, som profes
sionshøjskolerne i forvejen udbyder 
over hele landet. Den styrkelse har 
vi efterspurgt længe”, siger Stefan 
Hermann.

Herning, Vejle, Vestsjælland?
Det er langtfra hverdagskost, at et 
privat uddannelsesudbud i Danmark 
opnår fuld finansiering og en blå
stempling af et flertal i Folketinget. 

Studerende fra den private lærer
uddannelse vil kunne gå direkte ud 
og undervise i folkeskolen, når de 
er færdige. Det bliver op til Uddan
nelses og Forskningsministeriet, 
hvor den nye læreruddannelse skal 
placeres geografisk.

Arbejdsgruppen bag initiativet 
ønsker, at læreruddannelsen skal 
“inspirere til aktivt medborgerskab 
samt fremme dannelse, åndsfrihed 
og folkestyre som centrale værdier 
og traditioner i vores samfund”.

Kulturtraditioner er opløst
Ifølge Thomas Aastrup Rømer er 
initiativet på mange måder en 
tilbagevenden til tankerne bag de 
lærerseminarier, som blev nedlagt, 
da Anders Fogh Rasmussen med 

TILTRÆNGT RUSKETUR ELLER 
UDDANNELSESPOLITISK SKANDALE?
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Fokus på dannelse og åndsfrihed. Det ønske for læreruddannelsen 
deler professionshøjskolerne med folkene bag privat initiativ, som 
Folketinget netop har vedtaget. Men så hører enigheden også op.



•  Vedtaget af et flertal uden om 
regeringen, der foruden Ven-
stre tæller Det Konservative 
Folkeparti, Radikale Venstre, 
Dansk Folkeparti, Liberal Al-
liance, Nye Borgerlige, Alter-
nativet og løsgænger Simon 
Emil Ammitzbøll-Bille.

•  Ifølge forslagsstillerne skal 
uddannelsen tage udgangs-
punkt i ”en grundtvigiansk og 
koldsk skoletradition og euro-
pæisk oplysningstradition 
samt med et elevinddragende 
og kristent udgangspunkt.

•  Forventningen er et optag på 
70 studerende om året.

•  Pris: 29 millioner om året.

•  Første optag af studerende 
bliver i sommeren 2023.

•  Institutionen får samme 
statslige tilskud og har 
samme opbygning som den 
ordinære læreruddannelse.

•  Placeringen vil blive afgjort 
i en form for udbudsproces, 
hvor lokale initiativtagere kan 
stille forslag om at etablere 
institutionen.

FAKTA OM DEN 
PRIVATE LÆRER-
UDDANNELSE:

“ Professionshøjskolerne har selv 
talt for stram styring og konstante 
effektmålinger. Der var kun ganske 
få i institutionernes ledelseslag, der 
sådan rigtigt talte om dannelse for 
bare fem år siden”. 
 
Dion Rüsselbæk, uddannelsesforsker på SDU 

Globaliseringsrådet i ryggen i slut
00’erne samlede alle professionsud
dannelser i syv større enheder. 

“Selv det udviklingsarbejde, der 
kommer ud af professionshøjsko
lerne i dag, er præget af konkur
rencestatsfilosofien fra dengang. 
Kulturtraditionerne er opløst. Når 
jeg fx besøger VIA i Aarhus, møder 
jeg et glashus, som har udsmykket 
sine vægge med engelske slagord 
som “make yourself stand out”. Det 
er næsten ikke til at bære at se på”, 
siger Thomas Aastrup Rømer.

Professionshøjskolerne har selv 
spillet en kæmpe rolle i, at dårlig
dommene på læreruddannelsen 
er blevet forstærket, mener DPU
lektoren. 

“Al snak om pædagogik og dan
nelse er reduceret til snak om øko
nomiske termer, kompetencemål
styring og akkrediteringssystemer”, 
siger Thomas Aastrup Rømer.

Meget lidt frihed
Den kritik er Stefan Hermann sådan 
set enig i. 

“Men det er ikke læreruddannel
sen, der har opfundet akkreditering, 
økonomisk smalhals, komplicerede 
bevillingssystemer og rammekon
trakter. Og den konstante politiske 

uro har gjort det tæt på umuligt at 
lave et gennemgående udviklingsar
bejde”, siger han.

Læreruddannelsen er den mest 
detailregulerede i Danmark”, påpe
ger Stefan Hermann. Et godt eksem
pel er læreruddannelsens nyeste 
bekendtgørelse fra 2013.

“Det første hold lærere blev ud
dannet efter bekendtgørelsen i 2017, 
uddannelsen blev evalueret i 2018
2019 med det resultat, at daværende 
minister Tommy Ahlers (V) nedsatte 
en ekspertgruppe til at kigge på ud
dannelsen igen”, forklarer han. 

Ekspertgruppen blev stoppet i 
sommeren 2020 af den nye regering. 

“Så først nu kan det langfristede 
gennemgående arbejde udføres med 
henblik på en ny læreruddannelse. 
Vi når dårligt at prøve ting af i prak
sis, før vi bliver bremset eller sendt 
i en anden retning. At udarbejde og 
få godkendt en dispensationsansøg
ning for at prøve større ting af tager 
over et år. Vi har meget lidt frihed 
til at gøre det, som vi finder bedst”, 
siger Stefan Hermann.

Professionshøjskolerne har i alt 
for udstrakt grad og ukritisk fulgt 
med tidens skiftende politiske og 
videnspopulistiske vinde, og derfor 
er de i høj grad selv skyld i den 
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“Selv det udviklingsarbejde, der kommer 
ud af professionshøjskolerne i dag, 
er præget af konkurrencestatsfilosofien. 
Kulturtraditionerne er opløst”.
Thomas Aastrup Rømer, lektor på Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse

instrumentalisering, der har fundet 
sted. Det siger Dion Rüsselbæk, der 
er uddannelsesforsker og leder af 
forskningsprogrammet Pædagogik, 
Kultur og Ledelse ved Institut for 
Kulturvidenskaber på SDU.

“Der var kun ganske få i insti
tutionernes ledelseslag, der sådan 
rigtigt talte om dannelse for bare 
fem år siden. Tværtimod har profes
sionshøjskolerne selv talt for stram 
styring og konstante effektmålin
ger”, siger Dion Rüsselbæk.

Lærerstuderende er fremmedgjorte
Politikerne har manglet en velkva
lificeret sparringspartner, der stod 
fast på den faglige saglighed, mener 
uddannelsesforskeren fra SDU.

“Professionsuddannelserne har 
abonneret på forskellige og til tider 
problematiske vidensformer og truk
ket de studerende i 100 retninger. At 
det har været direkte fremmedgøren
de, viser flugten fra uddannelsen og 
faget tydeligt”, siger Dion Rüsselbæk. 

Stefan Hermann vil godt med
give, at han og ledelseskollegerne på 
landets professionshøjskoler måske 
har været for pæne og imødekom
mende i diskussioner med skiftende 
ministre.  

“Vi har handlet på en forventning 
om, at der ville være en større poli
tisk vilje til at styrke læreruddannel
sen og løsne grebet om institutioner
ne. Den nuværende minister viser 
dog klar vilje hertil”, siger han.

Det, som politikerne nu vil opnå 
med det private udbud, har de alle 
muligheder for at få inden for de ek
sisterende rammer, mener han. 

“I stedet får vi et kompetencegi
vende eksperimentarium på fuldt  
taxameter”, lyder det fra profes
sionshøjskolernes rektortalsmand.

Ringe uddannelseskvalitet
Indtil videre kan Dion Rüsselbæk 
ikke se, at der med den socialdemo
kratiske regering sker en opblød
ning i den rigide og instrumentelle 
uddannelsespolitik. Det kan godt 
sparke til en positiv udvikling, at et 
privat seminarium nu sætter et spejl 
op, der vil reflektere manglerne på 
de eksisterende læreruddannelser. 

Men udviklingen skal hente inspira
tion andetstedsfra, mener han. 

“Vi hører flere og flere kritiske rø
ster fra studerende, der oplever, at 
ambitionerne på deres uddannelse 
er for lave, og kvaliteten er for ringe. 
De savner kreativitet og saglig/faglig 
nysgerrighed. Vi ser også flere og 
flere undervisere, der bakker dem 
op”, siger han. ■
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 N år 70 nye studerende 
efter planen går ind ad 
døren i 2023 til en ny 
privat læreruddannelse 
i måske Herning, Vejle 
eller Vestsjælland, bli

ver det på bekostning af de eksiste
rende udbud. 

For allerede i dag er det kun 
læreruddannelsen i Aarhus, der kan 
fylde alle sine hold op. Og ungdoms
årgangene bliver endnu mindre i 
årene frem mod 2036. Det forklarer 
Charlotte Høy Worm, der er direktør 
for området Pædagogik og Samfund 
på professionshøjskolen UCL.

“VI SKAL KÆMPE OM 
STUDERENDE, 
DER IKKE ER DER”
Det er ikke udbud, der mangler. Det er studerende, og derfor 
er behovet for en privat læreruddannelse ikkeeksisterende. 
Sådan lyder det fra både UCL og VIA. 

PRIVAT LÆRERUDDANNELSE  Af Pernille Siegumfeldt – psi@dm.dk – Foto Johan Gadegaard/Ritzau Scnapix

“Jeg er forundret over, at poli
tikerne vælger at etablere endnu 
et udbud i en tid, hvor vi ser ind i 
faldende ungdomsårgange, og de 
eksisterende læreruddannelser har 
mange ledige pladser. Jeg er utroligt 
ærgerlig over, at man ikke i stedet 
har vist professionshøjskolerne 
større tillid og løsnet grebet om de 
eksisterende uddannelser”, siger 
Charlotte Høy Worm.

UCL driver i dag læreruddannel
ser i både Odense og Jelling.

“Selvfølgelig skal vi kigge indad og 
skabe en endnu bedre læreruddan
nelse i fremtiden. Det arbejde er jo i 
fuld gang. Det vil være helt oplagt at 
sætte de eksisterende læreruddan
nelser mere fri, hvis politikerne øn
sker sig en friere læreruddannelse”, 
siger hun.

Mærket af besparelser
Foruden de private midler vil den 
nye læreruddannelse få knap 30 
millioner i statstilskud om året, og 
dimittenderne kan gå direkte ud i 
folkeskolerne og undervise. 

Thomas Aastrup Rømer, lektor på 
DPU, er fortaler for det private initia
tiv, blandt andet fordi han mener, at 
professionshøjskolerne trænger til en 
ordentlig rusketur.

“Al snak om pædagogik og 
dannelse er reduceret til snak om 
økonomiske termer, kompetencemål
styring og akkrediteringssystemer”, 
siger Thomas Aastrup Rømer.

Men konkurrencen er ulige, 
påpeger Elsebeth Jensen, der er ud

dannelsesdekan på VIA’s lærerud
dannelse.

“Vi mangler hverken ideer, enga
gement eller vilje til at udvikle vores 
uddannelser, men vi er underlagt 
stram styring fra staten – og vi er 
mærket af mange år med konstante 
besparelser, siger hun.

Trods besparelserne har lærerud
dannelserne stædigt holdt fast i både 
studieture, sociale aktiviteter, sam
spil og meget andet, tilføjer hun. 

I VIA vil både Nørre Nissum, 
Silkeborg og Skive være i fare for 
at lukke, hvis en læreruddannelse i 
Herning åbner med 70 studerende.

“Behovet for et alternativ er ikke
eksisterende, ja, potentielt ødelæg
gende”, fastslår Elsebeth Jensen. 

Intet om indholdet
VIA’s uddannelsesdekan vil holde øje 
med, hvad det er for en uddannelses
forståelse, der kommer til at ligge til 
grund for den kommende lærerud
dannelse.

”Jeg har ikke set noget, der fortæl
ler mig, at det private initiativ står 
solidt fagligt og pædagogiskdidak
tisk. Hvilke fag skal de studerende 
have og på hvilket grundlag? Hvem 
skal undervise, og hvad er den myn
dige lærer ud over en stærk stem
me?” spørger Elsbeth Jensen.

Mange spørgsmål er ubesvarede.
“Det er ret vildt, at vi for første 

gang nogensinde får en privat videre
gående uddannelse i Danmark, hvor 
der stort set intet er meldt ud om 
indhold”, siger hun. ■

Læreruddannelsen i Nørre Nissum har allerede i dag svært 
ved at tiltrække nok studerende. For nylig introducerede VIA 
en linje på uddannelsen, der særligt retter sig mod lærerjob 
på efterskoler.
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” I VIA har vi afbødet nogle af 
de værste skadevirkninger af 
tidligere reformer. Det, vi har 
lært, vil vi rigtig gerne dele 
med andre”.

Jan Jaap Rothuizen, lektor i VIA og leder af forskningsprogrammet etik og dannelse.
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PÆDAGOGUDDANNELSEN EVALUERET  Af Pernille Siegumfeldt – Foto VIA

Evalueringen af pædagoguddannelsen under-
søger det forkerte, og den måde, medarbejder-

ne inddrages på, ligner skindemokrati, mener 
forskningsleder. Rapporterne kommer ikke til 

at stå alene, lover rektor.

KRITIK AF EKSPERTEVALUERING:

       “MAN BØR LYTTE 
  MERE TIL LOKALE 
       ERFARINGER 

OG FAGPERSONER”

 D en første delevalue
ringsrapport af pæda
goguddannelsen fra 
EVA er landet, men 
den tager ikke fat om 
problemerne med den 

grundlæggende pædagogfaglighed 
på uddannelserne. Det mener VIA
lektor Jan Jaap Rothuizen, der fryg
ter, at en reform ender med at blive 
til overfladiske skvulp.

“EVA har undersøgt uddan
nelsens litteraturgrundlag, men i 
styrelsens formidling undlader man 
helt at tematisere og adressere sam
spillet mellem teori og praksis, som 
ellers er uddannelsens største udfor
dring”, siger Jan Jaap Rothuizen, der 
også leder forskningsprogrammet 
Etik og dannelse på VIA. 

Selv om der er flere delrapporter 
på vej, kommer det ikke til at ændre 
ved noget, påpeger VIAlektoren.

“Ane Halsboe er meget klar i 
mælet, hvad læreruddannelsen an
går. Jeg kunne ønske mig, at hun på 
samme måde satte ekspertgruppe

arbejdet på pædagoguddannelserne 
på standby og i langt højere grad 
baserede et reformoplæg på udsagn 
fra fagpersoner og lokale erfarin
ger”, siger Jan Jaap Rothuizen.

Uddannelsen kørt i forkert retning
Jan Jaap Rothuizen er bekymret ved 
udsigten til, at fejltagelser fra tidli
gere reformarbejder nu gentager sig.

“De strategiske ledere i ministe
rielle følge, dialog og reference
grupper er ikke udvalgt på grund af 
deres pædagogfaglige indsigt, så de 
undervurderer kompleksiteten i det 
rum, pædagoger skal træde ind i”, 
mener han.

Samme fejltagelse blev begået i 
både 2007 og 2012, påpeger han.

“Også her endte reformerne som 
strategiske og politiske stiløvelser, 
der kørte uddannelsen i en helt 
forkert retning”, forklarer Jan Jaap 
Rothuizen.

På professionshøjskolerne har 
ledelsen igangsat en proces med 
det formål at have institutionernes 
bud på de store centrale linjer på 
plads, når evalueringen ligger klar, 
formentlig til efteråret. At medar
bejderne ikke bliver inddraget, kan 
rektor på Absalon, Camilla Wang, 
ikke genkende, for arbejdet baserer 
sig på en dialog med undervisere og 
forskere.

“Vi er ligesom medarbejderne op
taget af, at eksterne ekspertrappor
ter ikke skal stå alene. Og vi tager 
den kritik med videre, som går igen 
hos mange undervisere: Fx at der 
er alt for mange mål på for mange 
niveauer, at de korte moduler funge
rer kontraproduktivt, og at profes
sionsfagene er for utydelige”, siger 
Camilla Wang.
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ET ÅR MED CORONA  Af Pernille Siegumfeldt og Benedicte Borelli – Fotos Mads Jensen/Ritzau Scanpix

 30 undervisere bag 
skærmene på UC 
Syds pædagog
uddannelse i Es
bjerg kæmper 
med dalende mo
tivation og øget 
mental træthed 

efter et år med næsten uafbrudt on
lineundervisning. DM’ernes tillids
repræsentant Helle Johansen får et 
stigende antal henvendelser fra kol
leger, der synes, det er mere end 
svært at holde dampen oppe.  

“I starten af coronanedluknin
gen var det særligt børnefamilierne, 
der havde svært ved at få det til at 
hænge sammen. Nu får jeg også 
henvendelser fra dem, der normalt 
bare kører med klatten”, siger Helle 
Johansen.

Onlineundervisning er en særligt 
pauver erstatning på en uddannelse, 
hvis paradedisciplin er relationsdan
nelsen, forklarer Esbjerglektoren.

“Vi har brugt utroligt mange 
kræfter på at lægge alt om til online 
og vænne os til det. Men en stor del 
af vores motivation ligger jo i, at vi 
er sammen med andre og indgår i 
fælles projekter, så skærmene kan 
kun blive en sløj erstatning”, siger 
Helle Johansen.

Evalueringerne er uændrede
Arbejdspladsen UC Syd har gjort en 
stor indsats både for at støtte medar
bejderne og fastholde de studerende 
under hjemsendelsen, siger tillidsre
præsentanten.

“Men det er svært at acceptere, 
at vi leverer en lavere kvalitet, end 
vi plejer. Og det er belastende for 

underviserne, at deres undervisning 
bliver evalueret, fuldstændig som 
den plejer, selvom den bliver afvik
let på radikalt anderledes vilkår”, 
forklarer Helle Johansen.

Sygemeldingerne er ikke steget. 
“Men undervisere rækker først 

ud efter hjælp, når de er ved at styr
te. Man bider tænderne sammen. 
Og lige nu har mange svært ved at 
overskue, at vi skal køre på de her 
vilkår helt frem til sommer”, siger 
tillidsrepræsentanten i Esbjerg.

Foruroligende, at driften er uændret
Situationen på UC Syds pædagog
uddannelse spejler den generelle 
tendens. 

17. februar skrev DM Akademiker
bladet på baggrund af en PFAunder
søgelse, at den mentale trivsel hos 
danskerne er forværret efter coro
naudbruddet, og at en større andel 
føler sig bekymrede, ulykkelige eller 
deprimerede.

I bladet understreger psykolog 
Eva Hertz, hvor vigtigt det er, at 
medarbejdere beder om hjælp i tide, 
hvis de går med en følelse af at være 
utilstrækkelige. 

“Den mere realistiske selvfor
ståelse forsvinder, når vi ikke er i 
kontakt med kollegaerne. Normalt 
spejler vi os i hinanden, og det kor
rigerer os”, lød det fra Eva Hertz fra 
Center for Mental Robusthed.

Når vi ved, hvor mange der har 
hjemmeskolede børn, og vi ved, 
hvordan energiniveauet generelt er 
lavt, fordi vi skal navigere i corona
krisen, så er det på en måde foruro
ligende, at driften bare kører, mener 
psykologen.

“Det vidner om, hvor meget 
akademikerne strækker sig for at få 
tingene til at hænge sammen lige 
nu”, sagde Eva Hertz til DM Akade
mikerbladet.

Større frihed i arbejdslivet
På UC Syd prøver underviserne at 
organisere sig i mindre grupper, 
hvor man både hygger sig og giver 
faglig sparring.

“Det har især været værdifuldt 
for de unge og de nyere medarbej
dere”, siger Helle Johansen.

Selv har hun brugt den øgede 
fleksibilitet i jobbet til at putte nogle 
gode ting i kalenderen, fx svampe
jagt og cykelture ved Vadehavet.

“Vi kan disponere friere over den 
tid, hvor der ikke ligger møder eller 
onlineundervisning. Vi har fået en 
større frihed i vores arbejdsliv, som 
mange har efterspurgt i årevis. Det 
prøver jeg at vende til et gode”, siger 
Helle Johansen. ■

Onlineundervisning er særligt pauvert på en uddannelse, der arbejder med 
relationsdannelse. På pædagoguddannelsen i Esbjerg får TR Helle Johansen et 

stigende antal henvendelser om stor mental træthed.

ET ÅR MED ONLINEUNDERVISNING:

“DER ER RØDE TAL 
PÅ TRIVSELSKONTOEN”



I skrivende stund er overens
komstresultatet til urafstem
ning hos alle os medlemmer. 
Et resultat, som nok de fleste 
vurderer magert og uden pragt. 
Men trods alt en aftale i en svær 
tid, som sikrer reallønnen i en 
situation med stor usikkerhed 
om, hvad den aktuelle krise får af 
langtrækkende konsekvenser for 
økonomi og råderum.

Med andre ord sætter overens
komstaftalen ikke gang i forårs
fornemmelserne, og det til trods 
for at I alle har fortjent en kæmpe 
anerkendelse for fortsat at sikre, 
at vores uddannelsessystem hver 
eneste dag holder åbent. I skal 
vide, at vi kæmpede for jeres krav 
(og anerkendelse) under meget 

svære forhandlinger med arbejds
giverne, som – ud over en meget 
begrænset ramme at forhandle 
om – også foregik i meget sære 
virtuelle omgivelser.

Når det er sagt, så er der en
kelte lyspunkter, hvis vi kikker 
forliget tæt igennem. Det handler 
dels om, at der fremadrettet er 
aftalt klare linjer for de vilkår, 
som gælder for de undervisere, 
der som et led i deres ansættelse 
på en professionshøjskole eller et 
erhvervsakademi tager en ph.d.
uddannelse. Dels handler det 
om forbedrede forhold omkring 
tilrettelæggelsen af arbejdet. 

Jeg er tilfreds med, at vi i for
hold til de af vores kolleger, der 
tager en forskningsuddannelse, 
får ryddet op i den praksis, som 
nogle institutioner har forvaltet 
efter, når det handler om løn og 
ansættelse under en ph.d.uddan
nelse. Alt for mange kolleger har 
de sidste 8 år oplevet en kamp for 
anstændige lønforhold, mens de 
har gennemført deres forsknings
uddannelse. Og det til trods for at 
arbejdsgiverne i mange tilfælde 
har opmuntret dem til at søge de 
attraktive stipendiater.

Hvad angår forbedrede for

hold omkring tilrettelæggelse af 
arbejdet er der også i forliget et 
tøbrud at spore. Mange steder, 
og ikke mindst i dialogen med 
ministeriet, har dialogen om 
arbejdstid og arbejdstidsregler 
været bundfrossen siden over
enskomstaftalen i 2013. Men ved 
disse forhandlinger lykkedes det 
at få slået hul i isen og blive enige 
om, at de arbejdstidsregler, som 
gælder, har brug for lokal stillad
sering for at virke hensigtsmæs
sigt. Det indebærer dels regler 
omkring løbende dialog mellem 
ledere og undervisere om mæng
den af arbejdsopgaver, omfang og 
kvalitet, dels et mere forpligtende 
samarbejde mellem ledere og til
lidsrepræsentanter om ledelsens 
planlægningsforudsætninger i 
relation til det faktiske ressource
forbrug over et planlægningsår. 

Selvom Søværnets isbrydere 
har været på søen i år, vil det 
være for meget at hævde, at de 
også sejlede igennem overens
komstforhandlingerne. Men der 
er dog hugget et lille hul i isen, 
som forhåbentlig vil give ilt til de 
lokale processer til gavn for den 
enkelte og arbejdsmiljøet gene
relt. Mit håb er, at medlemmer, 
klubber, tillidsvalgte og ledelser 
ved fælles bestræbelser kan få de 
nye arbejdstidsregler til at virke 
på måder, der styrker dialogen, 
afstemmer forventninger til op
gaveløsningen og dermed øger 
gennemskuelige og transparente 
vilkår for arbejdets tilrettelæg
gelse. ■

Der er hugget 
et lille hul i isen

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

FORSIDE 
ILLUSTRATION:
Jenz Koudahl

NÆSTE NUMMER:
af dm professions-
højskoler udkommer
fredag den 
11. juni 2021 

FORTSÆTTELSE FRA SIDE 6

LEDER Af Tommy Dalegaard Madsen, formand, DM Professionshøjskoler og Erhvervsakademier

KOLOFON
dm professionshøjskoler

Fo
to 

Je
sp

er 
Vo

ldg
aa

rd

Faglig ekspertise bliver overrulet
Jan Jaap Rothuizen anerkender, at 
det arbejde, som professionshøj
skolerne har sat gang i, er rettidig 
omhu.

“Men det er vanskeligt som med
arbejder at få lov til rigtigt at præge 
diskussionerne. De strategiske 
hensyn overruler potentialet i den 
faglige ekspertise, som man kunne 
trække på, når det gælder om at 
udrede grundlaget for uddannelsen. 
Vi står ellers klar, fx i Selskabet til 
Pædagoguddannelsens Fremme og i 

DM’s netværk “Os der vil noget med 
pædagoguddannelsen”, siger han.

Der er mange stemmer i debat
ten, kommenterer Camilla Wang.

“Det er måske et spørgsmål om, 
hvorvidt glasset er halvtomt eller 
halvt fyldt. Vi har aldrig før ført en 
så tæt dialog med undervisere og 
forskere på tværs af institutionerne, 
som vi gør nu, og jeg ser det som et 
kæmpe fremskridt”, forklarer hun.

Uddannelserne har tidligere væ
ret for defensive i reformarbejdet og 
er endt med at blive kørt over af det 
politiske niveau, siger Camilla Wang.

“Det her er netop et forsøg på at 
komme foran i bussen og bringe så 

meget viden som muligt fra forsk
ningen og undervisningen ind i den 
videre proces”, forklarer Absalons 
rektor.

Forskningleder Jan Jaap 
Rothuizen mener, at dialogen føres 
oppefra og ned, mens kanalen nede
fra og op lider af forstoppelse. Han 
håber, at interessen fra ledelseslaget 
viser sig at være ægte.

“På flere udbudssteder i VIA har 
vi afbødet nogle af de værste ska
devirkninger af tidligere reformer. 
Vi har været enormt konstruktive. 
Det, vi har lært, vil vi rigtig gerne 
dele med andre”, siger Jan Jaap 
Rothuizen. ■


