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HØRING af ændringsbekendtgørelse til bekendtgørelse om ud-
dannelsen til professionsbachelor som pædagog 
  

Styrelsen for Forskning og Uddannelse sender hermed udkast til ændring af be-
kendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog i høring. Æn-
dringen fremgår af vedlagte udkast. 
 
Frist for bemærkninger er fredag d. 31. marts 2017, kl. 12:00.  
Bemærkninger sendes til: rils@ufm.dk 

 

Baggrund for ændringen 

Som bekendt trådte § 22 a i pædagogbekendtgørelsen i kraft den 1. juli 2016, såle-

des at Styrelsen for Videregående Uddannelser (nu Styrelsen for Forskning og Ud-

dannelse) kan dispensere fra det fastsatte timetalskrav til studerende med varige 

handicaps, når der foreligger en lægeerklæring, og institutionen vurderer, at ansø-

geren kan opfylde læringsmålene, selvom timetallet nedsættes.  

 

Det er normal praksis, at det er uddannelsesinstitutionerne, som træffer afgørelse 

om forhold, der angår den enkelte studerende i første instans, og at styrelsen er 

klageinstans for en eventuel klage over retlige forhold. I forbindelse med høringen 

af bekendtgørelsesændringen i sommeren 2016 ønskede både PLS og Danske Pro-

fessionshøjskoler, at dispensationskompetencen skulle tillægges professionshøjsko-

lerne, hvilket den daværende minister dog ikke var indstillet på at imødekomme.  

 

Styrelsen har siden bekendtgørelsesændringen truffet afgørelse i 57 sager, hvoraf 

der er meddelt dispensation i 19 sager. 

 

På baggrund af antallet af indkomne sager og det forhold, at den faglige vurdering 

iøvrigt er placeret hos professionshøjskolen, vurderer styrelsen, at det vil være mest 

hensigtsmæssigt, at det er professionshøjskolerne, som fremadrettet træffer afgø-

relse om dispensation i forhold til timetallet under pædagogpraktikken.  

 

 

Med venlig hilsen 

 
Rikke Lise Simested 

Specialkonsulent 
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Udkast til ændring af § 8 i bekendtgørelse om uddannelsen til professi-

onsbachelor som pædagog 

 

 

"Stk. 8. Professionshøjskolen kan efter ansøgning dispensere 

fra § 8, stk. 2 – 4, om ugentligt timetal i praktikperioden, 
når det ved lægeerklæring godtgøres, at den studerende 

aktuelt har et skånebehov som ikke kan afhjælpes på anden 

måde end ved en nedsættelse af timetallet i praktikken. Di-
spensation forudsætter, at professionshøjskolen vurderer, at 

den studerende kan opnå læringsmålene for praktikperioden 
uanset det reducerede timetal." 
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