
side 1/1

Brev

Undervisningsministeriet
Frederiksholms Kanal 21
1220 København K
Att. Henrik Lindegaard

17. februar 2018 
Ref.: SKM

Danske Professionshøjskoler 
Ny Vestergade 17 st. tv. 

1471 København K 
Tel. 3338 2200  

uc-dk@uc-dk.dk 
danskeprofessionshøjskoler.dk 

Høringssvar over forslag til lov om forberedende grunduddannelse

Danske Professionshøjskoler takker for muligheden for at komme med bemærkninger til forslag til lov om 
forberedende grunduddannelse. 

Kompetenceløft af undervisere er en vigtig del af lovforslaget, og Danske Professionshøjskoler er helt på 
linje med den vægtning af kompetenceudvikling og understøttelse af både de nye FGU-lærere og –ledere, 
der er anlagt i både lovforslagets bemærkninger og den bagvedliggende aftaletekst.

FGU-lærerne kommer med stærke kompetencer inden for hver deres felt og skal nu opbygge en fælles 
professionsidentitet og anvende en pædagogik og didaktik, der stiller store krav til blandt andet tværfag-
ligt samarbejde mellem værksteder, almen undervisning samt specialressourcer. Danske Professions-
højskoler er positive over, at der er stor opmærksomhed på vigtigheden af, at underviserne understøttes 
gennem denne overgangsproces, så de selv og målgruppen får et optimalt udbytte af det nye samarbejde.

Professionshøjskolerne har i den forbindelse stor erfaring med at tilrettelægge kompetenceudviklingsfor-
løb for lærere og ledere inden for både det erhvervsfaglige og almene område. Professionshøjskolerne er 
derfor klar til at indgå i udviklingen af forløbene for FGU-lærere og -ledere, så de foregår i tæt kobling med 
den daglige praksis på FGU-skolerne og medvirker til den ønskede lokale udvikling og realisering af formå-
lene med FGU. Danske Professionshøjskoler har også erfaring med læreplansudvikling, hvor vi ligeledes 
kan bidrage med indsigt i og modeller for praksisbaseret pædagogik, målstyring og evaluering. 

Danske Professionshøjskoler vil i forbindelse med tilrettelæggelsen af kompetenceudviklingsforløbene 
gerne gøre opmærksom på, at det er afgørende, at planlægnings- og udviklingsarbejdet iværksættes i god 
tid, så de påtænkte kompetenceudviklingsaktiviteter kan udbydes fra august 2019 med det relevante ind-
hold og i formater, der er i overensstemmelse med de nye uddannelsers behov.

Med venlig hilsen

Direktør Inge Friis Svendsen, Danske Professionshøjskoler
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