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Det nære studiemiljø på landets mindste læreruddannelse er 
for mange studerende og undervisere netop årsagen til, at de 
er søgt til Skive. Det gælder blandt andre for lektor Tina Kjær: 
”Skive er noget andet end Aarhus og det skal dyrkes”, siger 
hun bl.a. i denne reportage fra læreruddannelsen, der sidste 
år havde det laveste optag nogensinde.

L æreruddannelsen i Skive har været en del af 
professionshøjskolen VIA siden 2008. Allige-
vel refererer kommunens borgere stadig til 
det 70 år gamle, gedigne murstensbyggeri 
med kobberbelagte tage som byens “lærerse-
minarium”. 

Den eneste videregående uddannelse i kommunen 
møder kæmpe opbakning overalt i et lokalområde, som 
er stærkt optaget af, at der også i fremtiden kan rekrut-
teres lærere til de lokale folkeskoler i Skive, på Mors og 
i Thy. 

Forsyningssikkerheden er langtfra en ny problemstil-
ling på landets mindste læreruddannelse uden for Born-
holm. Sidste år var optaget det laveste nogensinde.

Blandt de kun 43 nye ansigter på campus er Rasmus 
Koch og Emil Kær Jensen, som holder kaffepause fra ma-
tematikundervisningen i den solbeskinnede kantine. 

“Vi kender pedellens børn og ved, at rengøringsda-
men hedder Hanne. Det giver en stærk fællesskabsfølel-
se”, siger Rasmus Koch.

“Vi har alle typer her”
Som mange andre på uddannelsen er den 30-årige ski-
bonit en lidt ældre studerende. Livserfaringen er med 
til at øge de studerendes bevidsthed om, at de uddanner 
sig til at løfte en vigtig samfundsopgave, mener han. 

“Man taler så meget om, at diversiteten er større i 
byer som Aarhus eller Aalborg. Men på vores hold har 
de studerende prøvet alverdens ting, før de begyndte at 
læse. Mens flertallet på læreruddannelsen i Aarhus er 
unge. Her har vi alle typer”, siger Rasmus Koch.

Selv blev han oprindeligt uddannet til fysioterapeut, 
og han arbejdede også i nogle år, før han valgte at læse 
til lærer.

“Det var outdoorlinjen, der overbeviste mig om at 
starte forfra. Jeg er vild med sport og friluftsliv. Det 
betød også meget, at jeg kunne uddanne mig her i byen, 
hvor jeg bor med min kone og to små børn”, forklarer 
Rasmus Koch.

“Vi kan ikke tåle at skrumpe mere”
Hans medstuderende Emil Kær Jensen kører hver dag fra 
sin hjemby Thisted til Skive. 

Efter at have tjekket Aalborg ud stod det ham klart, at 
uddannelsesmiljøet i en storby ikke var noget for ham.

“Det betyder meget for mig, at alle kender hinanden, 
og at der er plads til omsorg for den enkelte studerende. 

De to førsteårsstuderende Rasmus 
Koch og Emil kær Jensen har beg-
ge valgt at læse i Skive, bl.a. for-
di de trives bedst i et mindre uddan-
nelsesmiljø. “Her bliver alle hørt og 
set”, forklarer de.
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FAKTA OM VIA’S LÆRER- 
UDDANNELSE I SKIVE: 

•  Startede som lærersemina-
rium i 1951. 

•  Blev en del af professions-
højskolen VIA i 2008.

•  Optog i sommer 43 nye stu-
derende, det laveste optag 
nogensinde.

•  60 pct. af de studerende 
kommer i dag fra Skive og 
Viborg Kommuner.

•  I dag er kun en fjerdedel af 
kapaciteten på stedet ud-
nyttet.

•  VIA ville efter planen fusio-
nere Skive med læreruddan-
nelsen i Holstebro i 2012. 
Men det blev stoppet, blandt 
andet efter massive prote-
ster fra lokalsamfundene.

Nogle får lyst til at flytte til byen. 
Men for mig er tanken om at bo i en 
lejlighed midt i en trafikeret by helt 
rædderlig”, griner Emil Kær Jensen. 

Fredagscafeen i Skive er lidt for 
tyndt besøgt, synes han. Det er hel-
ler ikke optimalt, at man kan blive 
nødt til at tage til Nørre Nissum el-
ler Aarhus efter fag, der kun bliver 
udbudt der, forklarer den førsteårs-
studerende.

“Det er sårbart, at vi er så få stu-
derende. Læreruddannelsen kan nok 
ikke tåle at skrumpe mere. Men om-
vendt går der altså også noget tabt, 
når man sidder på et kæmpe hold i 
et auditorium. Her bliver alle hørt og 
set”, påpeger Emil Kær Jensen.

Brian ude på gangen
Det er ikke kun de studerende på 
læreruddannelsen i Skive, der be-
vidst har fravalgt at søge ind på en 
uddannelse i en af de større byer.

Mere end én gang er Tina Kjær, 
der har undervist i matematik i 
10 år, blevet spurgt, om hun ikke 
kunne tænke sig at prøve at arbejde 
i Aarhus. Hver gang har den energi-
ske lektor svaret nej.

Der er så mange fordele ved at 
undervise et sted, hvor man har en 
tæt, daglig kontakt til studerende 
såvel som kolleger, mener hun.

“Der er et godt uddannelsesflow 
i et lille uddannelsesmiljø. Jeg kan 
fx tilrettelægge min undervisning 
efter, hvad de studerende netop er 
blevet præsenteret for i de pædago-

giske fag, for det har Brian, en an-
den underviser, lige fortalt mig om 
ude på gangen” forklarer Tina Kjær. 

Hun ved nøjagtig, hvor de stu-
derende er henne, både fagligt og 
personligt. 

“I Skive kan du ikke gå og putte 
dig i et halvt eller et helt år, hvis du 
af den ene eller anden grund har det 
svært. Vi fanger vores studerende, 
før det kører helt af sporet”, siger 
matematiklektoren. 
 
“Her kan godt blive lidt for stille”
Det lave optag sidste år illustrerer 
tydeligt, at det ikke er flere studie-
pladser, der er brug for uden for 
de store byer. Det er derimod flere 
studerende. Og allerede nu står de 
små udbudssteder på en brændende 
platform. Det påpeger Lise Nygaard 
Markussen, der indtil 1. marts var 
uddannelsesleder i Skive.

“De studerende, der går her, har 
bevidst valgt et lille uddannelses-
miljø, og vi har en stor tilfredshed 
blandt dem. Men vi skal jo alle re-
kruttere fra den samme skrumpen-
de pulje af unge, og her taber både 
Skive og Nørre Nissum til de store 
byer”, siger Lise Nygaard Markus-
sen.

Alt i alt studerer 245 til lærer i 
Skive, men kapaciteten er til det 
firedobbelte. Pladsen er så luftig i 
biblioteket, i den højloftede fællessal 
og i de lange gange med undervis-
ningslokaler, at ledelsen for nylig in-
viterede byens VUC til at flytte ind. 

“Vi ønsker os alle en campus, der 
summer af liv, og vi har både smuk-
ke bygninger og gode faciliteter, 
men her kan godt blive lidt for stille, 
når vi er så få,” siger Lise Nygaard 
Markussen.

Differentieret fra Aarhus
Fagligheden er også en udfordring 
med kun 15 faste undervisere.

“Selv om vi er et lille sted, skal vi 
fortsat have alle fag på hylderne. Vi 
skal kunne tilbyde en uddannelse 
med samme volumen som andre ste-
der, så nogle gange må vores stude-
rende til Nørre Nissum eller Aarhus 
for at få et bestemt fag”, forklarer 
Lise Nygaard Markussen.

I et forsøg på at vende udviklin-
gen tilbyder Skive to uddannelses-
profiler, der differentierer sig fra 
tilbuddet i Aarhus.

“Vi har en kreativ, visuel linje, 
som animationsuddannelsen TAW i 
Viborg er samarbejdspartner på, og 
en outdoorprofil til studerende med 
interesse for friluftslivet. Vi udnyt-
ter, at fjorden og skoven ligger lige 
uden for døren”, forklarer Lise  
Nygaard Markussen.

Forlæns salto og benspring
Tirsdagens fællessamling har både 
en Rasmus Seebach-sang på pro-
grammet og besøg af en oplægshol-
der fra initiativet Green Lab, der ar-
bejder med grøn, lokal innovation i 
Skive Kommune. 

Selv om de fremmødte i salen 
med kig til de nøgne vintertræer 
kun akkurat kan fylde knap fire sto-
lerækker, så fylder sangen rummet 
godt ud.

Selv Kristoffer Andersen har luft 
nok til at synge, selv om lektoren og 
seks studerende har trænet forlæns 
salto, benspring og strakt overslag i 
gymnastiksalen det meste af formid-
dagen.

Foruden at være idrætsunder-
viser har Kristoffer Andersen været 

Fællessang med kig til nøgne 
vintertræer: Selv om de frem-
mødte kun kan fylde knap fire 
stolerækker, så fylder sangen 
rummet godt ud.

FORTSÆTTELSE PÅ BAGSIDEN

 Bestand 2016 2017 2018 2019 2020

 Skive 264 287 304 285 245 Op
gø

re
lse

: V
IA

Det samlede antal lærerstuderende 
på matriklen falder støt:
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P rofessionsuddannelserne står i 
en dyb krise, efter at ansøger-
tallene via kvote 2 blev offent-
liggjort den 15. marts.

Selv om det var ventet, at 
færre ville søge om optagelse i 

år, så blev alvoren understreget af blodrøde 
tal over hele bundlinjen. 

På kun et år er søgningen til læreruddan-
nelsen faldet med pct. 21 pct. færre har søgt 
ind på pædagoguddannelsen, og 36 pct. 
færre vil læse til sygeplejerske. Derudover 
er søgningen til socialrådgiveruddannelsen 
faldet med 18 pct. sammenlignet med 2021.

De lave ansøgertal er imidlertid kun den 
foreløbige kulmination på en meget lang og 
negativ trend. Sådan siger rektor på Profes-
sionshøjskolen Absalon Camilla Wang.

“Vi har lige akkurat fået fyldt vores hold 
op i de sidste par år, det bliver mere end 
vanskeligt  i år – og i de kommende år med 
faldende ungdomsårgange går udviklingen 
desværre nok kun endnu mere i den gale 
retning”, forudser Camilla Wang.

På Absalon, der har uddannelsesinsti-
tutioner i hele Region Sjælland, har 24 pct. 
færre end sidste år søgt ind på pædagogud-
dannelsen via kvote 2, mens 32 pct. færre 
end i 2021 vil læse til sygeplejerske.

“Samtidig står vi foran en udflytningsaf-
tale, hvor planen er, at vi skal oprette cirka 
150 nye studiepladser på sygeplejerskefaget 
spredt rundt i regionen. Det hænger overho-
vedet ikke sammen”, siger Camilla Wang.  

Lektor: Både påskønnelse og status  
er fordampet
Det fald i ansøgertallet til velfærdsuddan-
nelserne kalder på en seriøs, politisk prio-
ritering af krisen. Udhulingen af løn- og an-
sættelsesvilkårene har været så konstant 

i mange år inden for de såkaldte “menne-
skefag”, at der for alvor er ved at komme i 
sprækker i velfærdsstaten. Sådan siger lek-
tor i uddannelsesvidenskab ved Syddansk 
Universitet Jakob Bøje.

“Ud over at der er strammet helt vildt 
på fx normeringer, så var der også lige en 
sygeplejerskestrejke, der endte i ingenting, 
i 2021. Det bliver også bemærket af dem, 
der skal til at vælge studieretning. Når både 
påskønnelse, status og forståelse for arbej-
det fordamper, så forsvinder de unge over 
i mere karrierebetonede fag”, forklarer 
Jakob Bøje.

En reklamekampagne kan ikke vende 
skuden.

“Professionsidentiteterne skal genopfin-
des. Lærere og pædagoger skal have bedre 
betingelser for at udføre det “menneske-

arbejde”, de er uddannet til”, siger Jakob 
Bøje. 

Det kræver bl.a., at de får mere ro.
“Både fra reformivrige politikere og fra 

forskere som mig, der hele tiden kommer 
rendende med nye ideer”, siger SDU-lekto-
ren.

Rektor: De fede ting skal ske her
Også professionshøjskolerne skal stram-
me sig an og genfinde kernen i professions-
uddannelserne. Det siger rektor Camilla 
Wang, der uden at tøve påtager sig et med-
ansvar for udviklingen.

“Vi har helt klart været for ukritiske i en 
del af den diskurs, der siden 90'erne grad-
vist har gjort det mindre fint og attraktivt 
at arbejde med mennesker og finere at blive 
kandidat eller ph.d.”, siger Camilla Wang.

Det er vigtigt, at professionshøjskolerne 
igen bliver det sted, hvor de fede ting sker. 
Men det skal også være fedt at arbejde i 
fagene bagefter, påpeger hun:

“Systemforandringen er så småt på vej 
godt hjulpet på vej af politisk velvilje og nye 
investeringer. Men vi må ikke bilde os ind, 
at der findes et quickfix”. ■

FORSKER EFTER STYRTDYK PÅ KVOTE 2: 

 “VI SKAL GENOPFINDE 
PROFESSIONSIDENTITETEN”
Det er kritisk – og det bliver kun værre. Sådan siger 
professionshøjskolerektor Camilla Wang på baggrund af 
de dramatiske fald i ansøgertallet til især pædagog- og 
sygeplejefagene. Situationen kalder på en seriøs, politisk 
prioritering, mener lektor i uddannelsesvidenskab.

“Ud over at der er 
strammet helt vildt 
på fx normeringer, så 
var der også lige en 
sygeplejerskestrejke, 
der endte i ingenting, 
i 2021. Det bliver også 
bemærket af dem,  
der skal til at vælge  
studieretning”.
Jakob Bøje, lektor i uddannelsesvidenskab på SDU
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Faldet i søgningen via kvote 2 er ikke kun sket siden 
sidste år. Tal fra interesseorganisationen Danske  
Professionshøjskoler viser, at det er gået dramatisk 
ned siden 2017.



Lønvilkårene er afklaret, og 
20 lektor- og adjunkttillæg 
er blevet efterbetalt, siden 
DM sidste år vandt en faglig 
voldgift. Fremover bliver alle 
ph.d.-studerende på professi-
onshøjskoler og erhvervsaka-
demier indplaceret ens.

“
Et overvældende højt be-
løb og et værdigt punk-
tum efter næsten 10 års 
kamp”.

Sådan kommenterer 
formanden for profes-

sionshøjskoleunderviserne, Tommy 
Dalegaard Madsen på oplysnin-
gen om, at VIA, UC Nordjylland og 
Københavns Professionshøjskole 
tilsammen har udbetalt godt en 
million kroner til 20 lektorer og 
adjunkter.

Pengene er udmøntningen af et 
forlig, som DM og AC indgik med 
Medarbejder- og Kompetencestyrel-
sen i sommeren 2021. Her afgjorde 
en faglig voldgift, at undervisere på 
professionshøjskoler, erhvervsaka-
demier og på Danmarks Medie- og 
Journalisthøjskole har ret til at bibe-
holde deres adjunkt- og lektortillæg, 
hvis de som led i deres ansættelse 
skriver en ph.d.-afhandling.

Det kom under sagen frem, at der 
kunne være op til flere tusinde kro-
ners forskel på, hvad ph.d.erne fik 
forhandlet sig til i løn under deres 
forskeruddannelse. Siden profes-
sionshøjskolerne fik en forsknings-
forpligtelse i 2013, har DM fastholdt, 
at ph.d.erne skulle være en del af 
stillingsstrukturen.

Ridser i tillidsforholdet
DM’s forhandlingsafdeling oplyser, 

at det er professionshøjskolerne selv, 
der har trukket listerne med medar-
bejdere, der ikke er blevet korrekt af-
lønnet i de tre år, deres ph.d.-ansæt-
telse har varet. 

Tommy Dalegaard Madsen er 
overrasket over, at det er over en 
million kroner, der nu kommer hjem 
til medlemmerne.

”Det er mange penge, så måske 
derfor har det taget lidt lang tid for 
institutionerne at få udredet efter-
betalingen. Det vigtigste er dog, at 
et langstrakt forløb, hvor en række 
medarbejdere har haft uafklarede 
ansættelsesforhold med deres ar-
bejdsgivere, nu er afsluttet”, siger 
Tommy Dalegaard Madsen.

Yderligere sager kan stadig nå at 
dukke op.

“Vi ser meget frem til at få luk-
ket det her kapitel endeligt. Det har 
stået på i 10 år og givet ridser i til-
lidsforholdet mellem os og arbejds-
giverne. Nu kan ph.d.-uddannelsen 
for alvor blive en reel karrierevej for 
underviserne”, siger Tommy Dale-
gaard Madsen.

En åbenlys uretfærdighed
I juni sidste år beskrev DM Professi-
onshøjskoler situationen for blandt 
andre Kira Saabye Christensen, der 
er lektor på KP's pædagoguddannel-
se. Det var hendes og kollegaen Ca-
milla Nørgaards lønindplaceringer, 

Professionshøjskoler har  
udbetalt over en million  
efter tvist om løn under ph.d.

der dannede baggrund for den sag, 
som DM og AC tog i faglig voldgift og 
vandt.

Til bladet sagde Kira Saabye Chri-
stensen dengang, at det for hende 
handlede om at få udryddet en 
åbenlys uretfærdighed:

“Det har naget mig, at det virkede 
fuldkommen tilfældigt hvilke lønvil-
kår, vi ph.d.-studerende blev tilbudt. 
Det hører i min bog ikke hjemme på 
en ordentlig arbejdsplads”, forkla-
rede Kira Saabye Christensen.  

Hun glædede sig desuden over, 
at hendes kolleger fremadrettet vil 
få tilbudt ens vilkår, og at alle med 
sikkerhed kan regne med, hvilke 
forhold der gælder for ph.d.-stude-
rende. ■

“Nu kan ph.d.-
uddannelsen for 
alvor blive en reel 
karrierevej for 
underviserne”.
Tommy Dalegaard Madsen, formand for 
DM Professionshøjskoler
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20 undervisere på VIA, UC Nordjylland 
og Københavns Professionshøjskole har 
tilsammen fået udbetalt over en million kroner. 
Udbetalingen sker, efter at DM sidste år indgik 
et forlig, der sikrer ens vilkår for lektorer og 
adjunkter, der skriver en ph.d.



Undgå kannibalisering, og læg en plan for rekruttering til  
uddannelser, der går på tværs af institutionerne. 
Sådan lyder rådet fra kommende arbejdsgivere, flere politikere 
og en tænketanksdirektør, der med stigende bekymring ser på 
den faldende søgning til professionsuddannelserne. 

K ampen om fremtidens 
arbejdskraft er alle-
rede så massiv, at der 
skal ske noget drastisk 
nu, hvis vi skal undgå 
en katastrofal mangel 

på lærere, pædagoger og sygeplejer-
sker i løbet af få år. 

Den melding kom fra både de 
kommunale og regionale arbejds-
givere, fra politikere på Christians-
borg og fra direktøren for uddan-
nelsestænketanken DEA i ugen, 
hvor ansøgertallet via kvote 2 blev 
offentliggjort. 

Men svaret på udfordringen er 

ikke en national plan, der har et 
ensidigt fokus på rekruttering til 
velfærdssektoren, lyder det sam-
stemmende. 

“Vi er nødt til at se tingene i sam-
menhæng, og vi kan ikke blindt for-
følge behovet for den ene type uddan-
nelse uden også at skele til behovene 
for andre uddannelser og i resten af 
samfundet”, siger Michael Ziegler, 
der er konservativ borgmester i Høje 
Taastrup og medlem af bestyrelsen i 
Kommunernes Landsforening.

Samme melding kommer fra Heino 
Knudsen, socialdemokratisk regions-
rådsformand i Region Sjælland.

“Vi skal for alt i verden undgå en 
situation, hvor uddannelsesinstitu-
tionerne kannibaliserer på hinan-
den. Vi skal have en samlet hand-
lingsplan, og den skal bl.a. stå på en 
grundig analyse af, hvor manglerne 
vurderes at være størst, og hvorfor 
de unge i stigende grad fravælger at 
læse til lærer, pædagog og sygeple-
jerske”, siger Heino Knudsen.

Tæl til 10
Ifølge en rapport, som analysebu-
reauet Damvad har udarbejdet for 
interesseorganisationen Danske Pro-
fessionshøjskoler, vil der allerede i 
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EN SAMLET REKRUTTERINGSPLAN 
PÅ UDDANNELSESOMRÅDET  
MØDER BRED OPBAKNING

 Det nytter ikke blindt at forfølge 
behovet for den ene type uddannel-
se uden også at skele til behovene 
for andre uddannelser og i resten 
af samfundet, mener blandt andre 
borgmester Michael Ziegler (K).  
Her er det pædagogstuderende på 
VIA , der er til forelæsning.



“Vi skal for alt i verden undgå en 
situation, hvor uddannelses-
institutionerne kannibaliserer på 
hinanden. Vi skal have en samlet 
handlingsplan”.
Regionsrådsformand Heino Knudsen (S), Region Sjælland

2030 være 35.000 ubesatte stillinger 
i velfærdssektoren. 

Damvad estimerer, at Danmark om 
otte år mangler 13.700 pædagoger, 
13.200 lærere og 8.200 sygeplejersker.

Administrerende direktør Stina 
Vrang Elias fra Tænketanken DEA 
støtter ideen om en national rekrut-
teringsplan, der omfatter både 
erhvervsakademier, professions-
bacheloruddannelser og de lange 
videregående uddannelser. Men det 
er langtfra nok at kigge på rekrutte-
ring, pointerer hun.

“Vi skal udvikle vores sprog, så 
vi får fortalt de unge, hvor menings-
fuldt det er at lære Sofia at indgå i 
fællesskabet eller Mads at knække 
læsekoden”, siger Stina Vrang Elias. 

Det er sandsynligvis også nød-
vendigt at undersøge nærmere, 
hvordan man kan fastholde pædago-
ger, lærere og sygeplejersker, så de 
bliver i deres fag i mange år, forkla-
rer Stina Vrang Elias.

“Med udsigten til kommende 
ungdomsårgange, der falder med 
op til 10.000, skal vi også tale om 
hvilken type af arbejdskraft, vi vil 
importere”, understreger DEA’s ad-
ministrerende direktør.

“Og så skal der gøres en målret-
tet indsats for at få de 20 pct. med, 
der ikke får en uddannelse i dag”, 
fastslår Stina Vrang Elias.

En fest, du gider deltage i
Regeringen anerkender både den 
manglende søgning til uddannelser-
ne og det alt for store frafald. Det si-
ger Socialdemokratiets uddannelses-
ordfører, Ida Auken.

“Derfor har vi afsat et milliardbe-
løb til at investere i at hæve kvalite-
ten af uddannelserne, og vi tager fat 
på at styrke både læreruddannelsen 
og pædagoguddannelsen i den nær-
meste fremtid”, siger Ida Auken.

Venstres uddannelses-ordfører, 

Ulla Tørnæs, opfordrer uddan-
nelses- og forskningsministeriet til 
at nedsætte en taskforce, der skal 
kigge specifikt på rekrutteringsud-
fordringen. 

“Den gode nyhed er, at vi ved en 
del om, hvad der skal til. Det lyk-
kedes os at få vendt udviklingen, da 
de tekniske og naturvidenskabelige 
fag på universiteterne ikke kunne 
tiltrække nok studerende. Jeg kunne 
ønske mig, at vi ydede en tilsvaren-
de indsats for professionsuddannel-
serne”, siger Ulla Tørnæs.

Stina Vrang Elias minder om, at 
udviklingen på STEM-fagene netop 
blev vendt rundt, da man droppede 
at tale om mangel og i stedet talte 
om, at de naturvidenskabeligt og 
teknisk uddannede fx kunne være 
med til at løse klimaudforingerne.

”Ingen unge gider gå med til 
en fest, som ingen andre vil med 
til. Hvis flere skal se ideen med en 
lærer-, pædagog- eller sygeplejerske-
uddannelse, så skal vi tale om det 
meningsfulde ved uddannelserne. 
At man er noget for andre – og så 
skal vi som samfund bakke op om, 
hvor vigtigt lige præcis det er, altså 
at være noget for andre”, siger Stina 
Vrang Elias.  

Fagligheden er udhulet
I Region Sjælland er rekrutterings-
udfordringen den samme som i re-
sten af landet. Udfordringen er så 
kompleks, at hver en sten skal ven-

des. Det forklarer regionsrådsfor-
mand Heino Knudsen. 

“Vi bør overveje at se på, om en 
ændring af karaktersystemet kan 
være en vej, og hvordan ny tekno-
logi og digitalisering kan afhjælpe 
manglen på hænder. Samtidig skal 
vi konstant se på opgaveløsningen 
på nye måder, der går på tværs af 
faggrupper”, siger Heino Knudsen.  

Også Michael Ziegler mener, at 
der skal maksimal opmærksomhed 
på området:

“Som samfund er vi dybt af-
hængige af at få flere igennem med 
de rette kompetencer. Det er helt 
afgørende for, at vi kan fastholde og 
udvikle kvaliteten i den kommunale 
velfærd”, understreger K-borgme-
steren i en mail til DM Professions-
højskoler.

Tommy Dalegaard Madsen hæf-
ter sig ved, at der er bred enighed 
om at ville rette op på den “udhu-
ling af fagligheden”, som hele ud-
dannelsessektoren har kæmpet med 
siden 00'erne.

“På professionshøjskolerne kan vi 
ikke med et snuptag ændre på hver-
ken det dårlige renomme eller den 
manglende prestige. Dertil har de åre-
lange nedskæringer og den systemati-
ske optimering sat sig for dybe spor”, 
siger Tommy Dalegaard Madsen.

Man skal i dialog med gymnasi-
erne, om ikke det velfærdsprofessio-
nelle kald kan træde tydeligere frem 
i deres opgave med det almendan-
nende og på den måde udfordre 
potentielle studerendes oplevelse 
af kun at være universitetsforbere-
dende, mener han. Samtidig skal der 
være flere uddannelsesveje til kom-
mende professionsbachelorstuderen-
de, hvis de på et tidspunkt vil videre, 
påpeger undervisernes formand:

“Vi skal have gjort det tydeligt, 
at en lærer- eller pædagoguddan-
nelse ikke behøver at være en-
demålet. Der bør være masser af 
muligheder for at bygge mere ud-
dannelse ovenpå i løbet af et langt 
arbejdsliv”. ■

Udbud og efterspørg-
sel i 2030. 
Damvad Analytics er 
nået frem til, at der i 
2030 vil være 35.000 
ubesatte stillinger 
i den såkaldte vel-
færdssektor.
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Fælles for mange af os er, at vi 
fortsat er tyngede af de seneste 
års pandemi. Af stor utryghed og 
af grader af chokerende oplevel-
ser og udvikling. Det tager tid at 
genvinde fornemmelsen af sig 
selv oven på traumatiske hæn-
delser, og det er vigtigt at forsøge 
at genoprette en hverdag med 
mening.

Utrygheden i forbindelse med 
både krig og corona ligger for 
mange af os latent i bevidstheden 
og vil sætte sit præg på vores ad-
færd i lang tid frem. 

Det bør anerkendes af alle. Men 
det kalder samtidig på, at vi gør 

noget ved det, som vi faktisk har 
indflydelse på: fx at få håndteret 
den usikkerhed, der er i vores 
sektor. 

Vi har i mange år nu oplevet 
en eksplosion af forventninger til 
uddannelsesopgaverne samtidig 
med, at vilkår og rammer for at 
udføre vores arbejde systematisk 
er reduceret og forringet. 

Vi mødes konstant af forvent-
ninger om, at vi skal maksimere 
på alle fronter, mens det kun sjæl-
dent påpeges, at noget kun kan 
ske på bekostning af noget andet. 

Det er altså ikke alene coro-
nasituationen, der presser os 
undervisere. Der er en udbredt 
medlemsoplevelse af, at hvis man 
efterspørger ledelse i priorite-
ringsspørgsmål, bliver man mødt 
med anbefalinger om selv at 
prioritere i tid til opgaver og om 
nødvendigt løse dem på et lavere 
niveau, end man finder fagligt 
forsvarligt. Hvis vil skal minimere 
stress, skal vi hurtigst muligt 
etablere et beslutningssprog og 

en villighed til at anerkende, at 
alt ikke kan prioriteres lige højt. 

Når du læser dette, ved vi 
formentlig, hvordan “udflytnings-
planen” skal udmøntes i praksis. 
Dernæst afventer vi beslutninger 
om lærer- og pædagoguddannel-
sen samt om, hvor omfangsrige 
tilpasningsplanerne bliver på 
særligt erhvervsakademierne som 
en konsekvens af nedlæggelse af 
internationale uddannelsesplad-
ser fra august 22. 

Når vi nu går i gang med at 
genetablere de faglige og sociale 
aktiviteter på vores uddannelses-
institutioner, bør det altså også 
være starten på et opgør med 
de altdominerende økonomi- og 
managementorienterede logikker, 
der har udhulet os fagligt. 

En reinstallering af de un-
derviserfaglige begreber er 
vejen frem mod en meningsfuld 
hverdag. Det har vi brug for som 
undervisere. Og det er i høj grad 
det, der kan lokke flere stude-
rende tilbage.

Vi skal gøre noget ved det, vi faktisk har indflydelse på
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med til at udvikle modulerne på 
den nye friluftslinje.

“Arbejdet med den nye linje 
har givet mig ny ilt. I det hele 
taget er både de tværfaglige 
samarbejder og fx de pædagogi-
ske dage, som VIA afholder for 
idrætslærerne, vigtige for mig. 
Jeg er jo den eneste her på mit 
felt”, siger Kristoffer Andersen.

Han bor i Viborg, har under-
vist i Skive i syv år og kan lide 
både selvstændigheden i jobbet 
og nærkontakten til de stude-
rende såvel som til det lokale 
foreningsliv. Men også han vur-
derer, at Skive er nødt til at få 
vendt skuden, hvis uddannelsen 
skal forblive levedygtig.

“På idræt er det i hvert fald 
skrøbeligt. Jeg har et hold på 
10. Hvis der er fire syge som i 
dag, så går vi lidt døde i det. 
Det er dårligt for dynamikken 
på holdet”, forklarer Kristoffer 
Andersen.

Hvornår er man for lille?
Frafaldet af studerende i Skive 
svarer til frafaldet på andre læ-
reruddannelser. Uddannelses-
kvaliteten kan også mere end 
matche kvaliteten på de store 
læreruddannelser. Skive er no-
get andet end Aarhus, og det 
skal dyrkes, mener matematik-
lektor Tina Kjær.

“Det vigtigste er, at uddan-
nelsen grundlæggende har den 
samme kvalitet, uanset hvor 
i landet man læser til lærer”, 
siger hun. 

Det er bestemt ikke hen-
des opfattelse, at man andre 
steder i VIA-systemet har en 
nedladende holdning til Skive, 
fordi det er et lille sted – måske 
tværtimod.

“Når jeg indimellem savner 
at have flere kolleger, der un-
derviser i matematik, så hører 
jeg jo fra Aarhus, at de heller 
ikke har tiden til at dyrke et 

fagfællesskab”, siger hun.
Så hvornår bliver man 

egentlig for lille til, at det er 
bæredygtigt?

“Jeg har 20 studerende på 
matematik. Det er ret ideelt. 
Kommer vi ned på hold med 
6-8, bliver det fagligt kritisk  
og økonomisk uholdbart”,  
vurderer Tina Kjær.

I 2012 var Skive luknings-
truet. Dengang var det VIA’s 
standpunkt, at hvis uddannel-
sen tre år i træk optog under 
100 studerende, så skulle den 
lægges sammen med Holstebro. 
Den tanke er man gået væk fra 
igen, forklarer uddannelsesde-
kan på VIA’s læreruddannelse 
Elsebeth Jensen.

“Tilbagegangen truer i alle 
yderområder, men vi holder 
fast og har også den politiske 
opbakning til det. Der er ikke 
længere fastsat en nedre græn-
se for, hvornår Skive, Nørre Nis-

sum og andre bliver for små”, 
siger Elsebeth Jensen.

Hun håber, at de nye profil-
fag kan være med til at vende 
udviklingen. For det skal den 
– også på læreruddannelserne i 
Nørre Nissum og Holstebro, der 
nu forsøger sig med at udbyde 
særlige retninger med fokus på 
efter- og friskoler.

“Det bliver ikke VIA’s øver-
ste ledelse, men manglen på 
lærerstuderende, der kommer 
til at lukke de små uddannelser, 
hvis det nogensinde sker”, siger 
Elsebeth Jensen.

PS: To uger efter besøget, 
som denne reportage bygger på, 
kom tallet for årets kvote 2-an-
søgninger. Mens læreruddannel-
serne over en bred kam oplevede 
et fald i interessen, så var der 
over 20 procents fremgang i 
antallet af ansøgere, der havde 
læreruddannelsen i Skive som 
1.-prioritet. ■ 

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