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Høringssvar: Ny bekendtgørelse om arbejdsmarkedsuddannelser mv.
for indsatte i fængsler og arresthuse
Danske Professionshøjskoler takker for invitationen som høringspart i Høring over ny
bekendtgørelse om arbejdsmarkedsuddannelser mv. for indsatte i fængsler og arresthuse. Vi har
følgende bemærkninger:
Danske Professionshøjskoler bifalder, at ministeriet har fokus på uddannelse af indsatte, men finder
det uhensigtsmæssigt, hvis kravene til fængselslærernes kvalifikationer ændres, så pædagogikum er
tilstrækkeligt, og at det dermed ikke er nødvendigt at have den pædagogiske diplomuddannelse.
Denne ændring medfører en række komplikationer:
Diskrepans i uddannelseskvaliteten
Flere fængsler har formelle samarbejdsaftaler med erhvervsskoler, hvilket muliggør at indsatte kan
færdiggøre en erhvervsfaglige uddannelse, hvis den har været påbegyndt før afsoning. I
bekendtgørelsen foreslås, at kravene til fængselslærerne ændres, så fængselslærerne ikke
nødvendigvis behøver de samme pædagogiske uddannelseskompetencer som erhvervsskolelærere.
Danske Professionshøjskoler mener ikke, at dette er hensigtsmæssigt, da ændringen vil bidrage til et
lavere uddannelsesniveau hos en fængselslærer end hos en erhvervsskolelærer, og dermed bevirke
et uensartet af uddannelsesniveau uden- og inden for fængslerne. Dette vil i sidste ende forringe
uddannelsens kvalitet som helhed og derved de studerendes udbytte.

En lærer der er ansat i fængsler og arresthuse, har en erhvervsfaglig uddannelse og mindst tre års
relevant og tidssvarende erfaring. Det er næsten samme baggrund som en erhvervsskolelærer, og
dermed adskiller de to lærergrupper sig ikke synderligt fra hinanden, hvorfor Danske
Professionshøjskoler argumenterer for, at begge lærergrupper må være lige kvalificerede til at tage
en diplomuddannelse. Dette argument understøttes af erfaringen fra Nationalt Center for
Erhvervspædagogik (NCE) som viser, at lærere ansat i fængsler og arresthuse er i stand til at
gennemføre en erhvervspædagogisk diplomuddannelse. NCE har gennemført en række særligt
tilrettelagte moduler for netop denne lærergruppe, og dumpeprocenten er ikke større end blandt
erhvervsskolelærerne.
Pædagogikum
Danske Professionshøjskoler er forundret over bekendtgørelsens udmelding om, at pædagogikum er
tilstrækkelig kvalifikation for fængselslærer. Dette begrundes med at der eksisterer praktiske
foranstaltninger der rent faktisk forhindrer fængselslærer i at tage et pædagogikum:
Pædagogikumuddannelsen blev nedlagt efter vedtagelsen af at erhvervsskolelærere skulle have et
højere niveau af pædagogiske kompetencer. På nuværende tidspunkt eksisterer dermed kun
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pædagogikumuddannelsen for gymnasielærere. Kravene for optagelse på denne er, at man er ansat
på en gymnasial uddannelse samt at uddannelsen varetages af universitetsansatte adjunkter/lektorer.
Dermed fordrer den foreslåede ændring, at der oprettes en hel ny pædagogikumuddannelse tilpasset
de forudsætninger, fængselslærere har.
Det er i forlængelse heraf uklart om ministeriet påtænker den pædagogiske akademiuddannelse i
ungdoms- og voksenundervisning (som i sin tid blev oprettet som en ”tilbagefaldsmulighed" for de
erhvervsskolelærere, der ikke var i stand til at gennemføre en diplomuddannelse) som et alternativ
til pædagogikumet? Denne uddannelse er på samme niveau som det nedlagte pædagogikum, men af
samme varighed som diplomuddannelsen (60 ECTS). I så fald bør det nævnes, at Danske
Professionshøjskoler indtil nu ikke har haft deltagere nok til at kunne gennemføre en hel
uddannelse. Danske Professionshøjskoler vurderer i forlængelse heraf, at der foreligger en række
logistiske og praktiske udfordringer der bør tages hensyn til, før bekendtgørelsen gennemføres.
Med venlig hilsen

Formand Harald Mikkelsen
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