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ANERKENDELSE AF DEN GODE UNDERVISNING 
 

Partsprojekt om lokal løndannelse på professionshøjskoler og er-
hvervsakademier 
 

Motivation for at igangsætte projektet 

De nye rammer efter OK13 har skabt øget opmærksomhed på, hvordan man motiverer 
og anerkender undervisere, der leverer et godt og effektivt stykke arbejde, som bidrager 
til professionshøjskolernes og erhvervsakademiernes kerneopgave, dvs. en god under-
visning med et højt læringsudbytte for de studerende, herunder blandt andet ved at lette 
overgangen for de studerende fra studie til arbejdsmarked. 

 

Projektets formål 

Partsprojektet har til formål at sætte fokus på, hvordan man kan anerkende og belønne 
den gode undervisning på professionshøjskoler og erhvervsakademier. Gennem en stra-
tegisk og gennemsigtig lokal løndannelse er det muligt at belønne undervisere, der arbej-
der med et stort engagement, er fleksible og produktive og leverer en god undervisning, 
som bidrager til at understøtte professionshøjskolernes og erhvervsakademiernes strategi 
og kerneopgave. Det er i den forbindelse væsentligt, at den lokale løndannelse ses i tæt 
sammenhæng med, at der opstilles klare forventninger til opgaveløsningen, gives løbende 
feedback på underviserens indsats, og at der er fokus på underviserens udvikling, ar-
bejdsopgaver og karriereveje. 
 

Afholdelse af dialogmøder på udvalgte institutioner 

Repræsentanter fra de centrale parter vil besøge 2-3 erhvervsakademier og 2-3 professi-
onshøjskoler med henblik på at få kendskab til og dialog om, hvordan institutionerne 
bruger den lokale løndannelse til at motivere og anerkende undervisere. Hermed skabes 
en fælles dialog blandt de centrale og lokale parter om, hvordan den gode undervisning 
kan anerkendes og belønnes.  
 
Efter at rækken af dialogmøder er afsluttet, vil de centrale parter på et fælles møde lave 
en opsamling på erfaringerne fra dialogmøderne og formidle disse til institutionerne. 
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Ønskede resultater 

Ved at samle de lokale parter bidrager projektet til at fremhæve de gode lokale eksempler 
og skabe inspiration til en kulturændring, hvor man gennem den lokale løndannelse og 
andre former for anerkendelse kan understøtte udviklingen af den gode undervisning på 
professionshøjskoler og erhvervsakademier. Samtidig bidrager projektet til at understøtte 
en konstruktiv lokal lønforhandlingsproces. 

 

Organisering af projektet 

Der nedsættes en projektgruppe bestående af repræsentanter for Akademikerne, Styrel-
sen for Videregående Uddannelser og Moderniseringsstyrelsen. Projektgruppen er an-
svarlig for at planlægge og afholde dialogmøderne.  
 
Det tilstræbes, at institutionerne udvælges, så de repræsenterer forskellige typer af pro-
fessionshøjskoler og erhvervsakademier både i forhold til størrelse og faglig profil.  
 
Projektet opstartes ultimo 2015 med henblik på at afvikle institutionsbesøgene i 2016.  
 

Økonomi 

Budgettet for projektet er 100.000 kr. Der søges midler til projektet i FUSA. 
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