
Proces ifm. udvikling af 
læreruddannelse 2013 og ny 

læreruddannelse



Læreruddannelse 2013: Proces  

Januar 

2012

Juni 2012

Bekendtgørelse om 

uddannelsen til 

professionsbachelor som lærer i 

folkeskole

UFM leder proces med beskrivelsen af 

læreruddannelsens fag: 

• August Styregruppe sætter rammerne 

for målbeskrivelse af fag. Består af 

leder fra læreruddannelsen v. Lis 

Madsen, KP, en forsker fra 

professionshøjskolerne v. Andreas 

Rasch Christensen, VIA og en forsker 

fra universiteterne v. Jens 

Rasmussen, KU

• September. Skrivegrupper for hvert 

fag udarbejder målbeskrivelserne. 

Igangsættes med et fællesmøde for 

alle skrivegrupper. Hver skrivegruppe 

består af en underviser, fagets 

censorformand, en konsulent fra 

Undervisningsministeriet og en forsker 

• December-januar: Høring over udkast 

til Bekendtgørelse om uddannelsen til 

professionsbachelor som lærer i 

folkeskole

Professionshøjskolerne 

udarbejder

studieordninger

Opstart  af læreruddannelsen
Marts 

2013

August 2013

Marts-

august 

2013

August 2012 -

februar  2013

Politiske 

forhandlinger i 

forligskredsen

Ingen involvering af 

professionshøj-

skole-medarbejdere

Danske Professionshøjskoler  nedsætter 

intern styregruppe på ledelsesniveau, som  

træffer beslutninger på nationalt niveau:

August 2012 –

marts 2013

2012

Professionshøjskole-medarbejderinvolvering



Ny læreruddannelse: Proces  

2019

2021

2020

Løbende udviklingsarbejde på 

læreruddannelsen med 

inddragelse af bl.a. undervisere 

og forskere fra 

læreruddannelsen – Forslag 

behandles i udviklingsgruppen

Dialoggruppe med  bl.a. DM og 

censorformandskabet behandler 

udviklingsgruppens forslag 

løbende

Danske Professionshøjskoler og 

DM har ca. månedlige møder om 

udviklingsgruppens arbejde

2022  
Forligskredsen bag 

læreruddannelsen: 

Temamøder og 

forhandlinger

Hvis politisk aftale om en ny 

læreruddannelse, flg. handlinger:

• Bekendtgørelse for ny læreruddannelse 

med overordnende mål og indholdstemaer 

for fag

• UFM leder proces for fagfolk med 

beskrivelse af fagenes mål og indhold

• Professionshøjskoler udarbejder 

studieordning

• Opstart af en ny læreruddannelse

Danske Professionshøjskolers 

inddragelse ift. Danske 

Professionshøjskolers handleplan for 

en bedre læreruddannelse – 10 

ambitioner:

• Dialog med læreruddannelsen og 

folkeskolens interessenter

• Indblik i den danske læreruddannelse 

for uddannelsesordførere, 

borgmestre, KL, UFM

• Workshops med DM, LL, DLF, KL, 

BKF Skolelederforeningen om bl.a. 

dimensioner i lærerrollen

• Dialog med Per B. Christiansen, fm. 

for følgegruppe for læreruddannelse 

2007 

• Involvering af undervisere og ledere 

på regionale temamøder og 

læreruddannelsens nationale 

faggrupper 

2018

Lokale orienteringsmøder med 

underviserne på 

læreruddannelsen om 

overvejelser i udviklingsarbejdet 

Beskrivelse af fagene er ikke en del 
af udviklingsgruppens opgave -
igangsættes når forlig er indgået

DM involvering

Professionshøjskole-medarbejderinvolvering


