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      16.08. 2022 

Kommissorium for UC-ledere med ansvar for de nationale faggrupper  

Formål: 

- Styrke den uddannelsesdidaktiske retning og sammenhæng på tværs af de nationale faggrupper og 

LLN 

 

Udpegning:  

- UC-lederne med ansvar for de nationale faggrupper udpeges blandt uddannelses-, studie- og 

pædagogiske ledere på de seks UC´ers læreruddannelser. 

 

Baggrund og begrundelse  

- Faggruppeformændene har efterspurgt, at opgaver fra LLN begrundes og rammesættes tydeligere og 

understøttes løbende. Endvidere ser LLN et behov for videreudvikling af et helhedsorienteret blik på 

udvikling af læreruddannelsen, jf. notat: Udvikling af Læreruddannelsen, nov. 2020. Alle har set et 

behov for en tydeligere opgavefordeling, øget kommunikation og videndeling.  

-  

Opgave 

- UC-lederne har det ledelsesmæssige ansvar - i samarbejde med LLN/ LLN repræsentanten – for at 

tydeliggøre retning og rammesætning og i samarbejde med faggruppeformændene at medvirke til, at 

faggruppens ressourcer, kompetencer og engagement sættes i spil i forhold til udvikling af 

læreruddannelsen. 

- UC-ledernes ansvar er opgavetildeling/udveksling, opfølgning og øvrige ledelsesopgaver, herunder at 

drøfte opgaveløsninger efter behov samt at styrke bindeledet, kommunikationen og videndelingen 

nationalt, regionalt og lokalt. 

 

Fordeling pr. 16.august 2022 

(med afsæt i samling af hovedfagområder og med blik for formandsposternes placering i UCerne)  

KP: Da, Eng, Fra, Ty: Mette Jørgensen, Mejo@kp.dk.  

        Mat: Simon Cort Graae, scg@kp.dk. Vikar mens Simon er sygemeldt: Majbritt Breum Nielsen, 

 mabn@via.dk. 

Teknologi: Thomas Berens, thbe@kp.dk 

VIA: Fy/ Ke, Geo, N/T, Bio: Majbritt Breum Nielsen, mabn@via.dk. 

Praktik: Lene K Lindblad lind@via.dk 

KLM: (vikar) Elsebeth Jensen ej@via.dk 

UCL:  Bil, Mu, Idr, Hå/ De, Madk: Nanna Breinholt Klitø, nakl@ucl.dk 

UCN: BA. Thorkild Rams: thr@ucn.dk 

PHA:  Kr/ Re, Samf., Hist.: Sanne Lillemor Hansen, slih@pha.dk 

UCSYD:  UTE/ Dansk som andetsprog: Hans Tauman, htau@ucsyd.dk.  

                PL: Jacob Buris, jban@ucsyd.dk 

 

LLN repræsentant: Dorthe Kingo Thruelsen, dkth@ucsyd.dk 

LLN ansvarlig ift. Studieordning, opgaveudvalg, kontaktudvalg: Thorkild Rams, thr@ucn.dk  

LLN sekretær: Pernille Østergaard Nielsen, pjol@ucl.dk  
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Evaluering af prototype 

Feb. 2022: Evaluering af kommissorium og beslutning om at fortsætte med samme kommissorium i 2022. Ny 

evaluering af arbejdet og kommissoriet igen i feb. 2023. 


