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Kære uddannelses- og forskningsminister

På egne og rektorkollegiets vegne først og fremmest tak for et konstruktivt hilse-på møde d. 1. oktober 2015. 

Danske Professionshøjskoler kvitterer for, at ministeren gerne ser, at professionshøjskolerne uddanner en 
større andel af de unge i praksisnære uddannelse på højt fagligt niveau. Det er en opgave, vi er klar til at tage 
fat på.

Vi hilser det velkomment, at der i den kommende tid skal udvikles et nyt tilskudssystem, der i højere grad 
understøtter kvalitet i uddannelserne. Vi ser frem til at bidrage til arbejdet med at udvikle det nye 
tilskudssystem. Der er brug for, at økonomien i uddannelserne kommer i balance, og vi ser gerne taxametre, 
som i højere grad afspejler de udgifter, der følger af høje faglige krav og ambitioner i uddannelsen af 
fremtidens studerende. Vi ser også gerne, at arbejdet med et nyt system ikke har en for lang tidshorisont, for 
der er – også i lyset af besparelserne med omprioriteringsbidraget - aktuelt brug for handling. Det ligger os i 
den forbindelse også på sinde, at et nyt system ikke afføder yderligere bureaukratisering. 

Vi vil særligt kvittere for din tydelige tilkendegivelse om læreruddannelsen, som er sektorens tredjestørste og 
af afgørende betydning for professionshøjskolerne. Vi har noteret, at du ønsker at holde fast i den 
eksisterende institutionelle ramme for læreruddannelsen, og ser frem til forsatte drøftelser i årene fremover 
om implementeringen af læreruddannelsesreformen, og om hvordan vi bedst muligt kan bidrage til 
kompetenceudviklingsindsatsen i folkeskolen. Professionshøjskolernes praksisbasering og 
professionsorientering er i den sammenhæng af væsentlig betydning for at agere på nye behov i folkeskolen.

Danske Professionshøjskoler vil desuden gerne bidrage til ministerens drøftelser om fremdriftsreformen i 
forligskredsen. Vores ønsker til justering af fremdriftsreformen fremgår af vedlagte notat.

Vi ser frem til fortsat samarbejde og dialog.

Med venlig hilsen

Harald Mikkelsen
Formand 
Danske Professionshøjskoler
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