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Sendt til høringsparterne på høringslisten 

Høring over udkast til ny bekendtgørelse om uddannelsen til profes-

sionsbachelor som lærer i folkeskolen 

  

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen sender hermed udkast til bekendtgørelse om 

uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen i høring. 

 

Udkast til bekendtgørelse inkl. fagbeskrivelser følger intentionerne i den politiske 

aftale af 13. september 2022 om en reform af læreruddannelsen. Aftalen i dens 

fulde længde kan læses her: Aftale om reform af læreruddannelsen.  

 

Den nye bekendtgørelse er grundlæggende opbygget efter samme struktur som 

den gældende bekendtgørelse, men er væsentligt kortere. Det skyldes primært, at 

beskrivelserne af fagene er blevet kortere. Desuden udgår bestemmelser om kla-

geadgang og andre bestemmelser, da disse fremgår af eksamensbekendtgørelsen 

og bekendtgørelsen om erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser 

(LEP-bekendtgørelsen).  

 

Meritlæreruddannelsen reguleres i bekendtgørelsen for læreruddannelsen. Den nu-

værende ordning er i videst muligt omfang videreført, men i lyset af reformen af 

læreruddannelsen ændres antallet af undervisningsfag, så den studerende frem-

over kun kan vælge to undervisningsfag mod de to til fire fag i den nuværende ord-

ning, praktikken udvides til 20 ECTS-point mod de tidligere 10 ECTS-point, og der 

tilføjes en mulighed for, at studerende med en erhvervsrettet uddannelsesbaggrund 

kan tilvælge den lærerfaglige bacheloreksamen. 

 

Fagbeskrivelserne har en tredelt struktur med beskrivelse af fagformål, faglige mål 

og indholdsområder og indgår som bilag 1 og 2 til bekendtgørelsen. Beskrivelserne 

er udarbejdet i faglige grupper for de enkelte fag, som omfatter faglige spydspidser 

fra læreruddannelsen, censorformændene for det pågældende fag, Børne- og Un-

dervisningsministeriets læringskonsulenter samt faglige eksperter fra universite-

terne. Uddannelses- og Forskningsstyrelsen har i dialog med de faglige grupper 

foretaget en teknisk redigering med henblik på at sikre, at aftalens overordnede, 

politiske retning afspejles i de 30 nye fagbeskrivelser. Derudover er der ikke foreta-

get en indholdsmæssig tilretning af beskrivelserne fra styrelsens side. 

 

Bilag 3 til bekendtgørelsen udgør en liste over adgangsgivende fag og niveauer til 

undervisningsfag. De specifikke adgangskrav til undervisningsfagene er uændrede, 
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dog er dansk som andetsprog og specialpædagogik tilføjet som to nye undervis-

ningsfag. For begge fag gælder, at dansk A er det adgangsgivende fag.  

 

Som det også er tilfældet for andre uddannelser, vil professionshøjskolerne ud-

mønte bekendtgørelsen i både fællesdelen og institutionsdelen af studieordnin-

gen. Bekendtgørelsens § 22 indeholder bestemmelser om, hvilke forhold professi-

onshøjskolerne som minimum skal regulere i studieordningen, herunder f.eks. be-

tingelser og procedurer for godkendelse af praktikken. 

 

Styrelsen skal anmode om eventuelle bemærkninger til høringsudkastet sendes til 

ufs-hoering@ufm.dk, cc. tvj@ufm.dk med reference til sag 2023-4959 senest  

 

Mandag den 6. marts 2023 

 

Spørgsmål til høringsudkastet bedes rettet til Tue Vinther-Jørgensen, e-mail: 

tvj@ufm.dk, telefon: +45 7231 7880.  

 

Høringen er også offentliggjort på Høringsportalen.  

 

Høringssvar offentliggøres på høringsportalen efter høringsfristens udløb. Ved af-

givelse af høringssvar samtykker høringsparten i, at vedkommendes høringssvar, 

inkl. navn og evt. angivet adresse eller e-mailadresse offentliggøres på Hørings-

portalen efter endt høring.  

 

Med venlig hilsen 

 

 
Emma Holm 

Specialkonsulent 
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