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Høringssvar: Høring over ny bekendtgørelse om 
lektorkvalificering 

 

Danske Professionshøjskoler takker for indkaldelsen til høring over udkast til ny 
bekendtgørelse om lektorkvalificering mv. (ref. nr. 21/11900). Danske 
Professionshøjskoler har følgende bemærkninger: 

Udkast til ny bekendtgørelse om lektorkvalificering er en ophævelse af den 
nuværende overgangsordning i bekendtgørelsens kapitel 5 med den såkaldte 
fast-track ordning for lektorer bedømt eller tillagt merit fra før den 1. august 2013. 

Danske Professionshøjskoler hilste den nuværende fast-track ordning ved 
stillingsskifte til ny institution velkommen, da den trådte i kraft i juni 2020. 
Professionshøjskolerne har arbejdet med implementering af fast-track 
ordningen, som har været velfungerende og har resulteret i, at ansøgere er blevet 
tilbudt ansættelse. 
 
Professionshøjskolerne skal levere uddannelser og undervisning af højeste 
kvalitet. Det er derfor afgørende for professionshøjskolerne at kunne ansætte de 
bedst kvalificerede undervisere med kompetencer inden for undervisning, 
forskning og udvikling samt efter- og videreuddannelse.  
 
Professionshøjskolerne har siden 2013 haft til opgave at varetage praksisnære og 
anvendelsesorientererede forsknings- og udviklingsaktiviteter med henblik på at 
øge uddannelsernes kvalitet og bringe ny viden ud i praksis. Det er derfor helt 
afgørende, at professionshøjskolernes undervisere kan leve op til kravene til 
kompetencer indenfor forskning og udvikling angivet i stillingsstrukturen fra 2013.     
 
Derudover har Danske Professionshøjskoler følgende bemærkninger til det 
konkrete udkast til ny bekendtgørelse om lektorkvalificering mv.: 
 
Med denne ændring af bekendtgørelsen vil lektorbedømmelse ved stillingsskifte 
fremadrettet i højere grad bero på en individuel vurdering af, om ansøgere, der 
ikke er bedømt efter gældende stillingsstruktur, lever op til krav, der fremgår af 
kriterierne i bilag 1 i den nuværende bekendtgørelse nr. 673 af 13. maj 2020 om 
lektorkvalificering mv.   
 
På den baggrund ønsker professionshøjskolerne, at det af den nye 
bekendtgørelse klart kommer til at fremgå, at det vil være op til den enkelte 
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uddannelsesinstitution at tage stilling til, om en ansøger lever op til de krav, der 
fremgår af kriterierne i bilag 1 i den nuværende bekendtgørelse nr. 673 af 13. maj 
2020 om lektorkvalificering mv.    
 

Som ny § 11 foreslås følgende indsat: 

§ 11 Lektorer, som er bedømt eller har fået merit efter 
bekendtgørelse nr. 635 af 27. juni 2003 om lektorbedømmelse ved 
Centre for Videregående Uddannelse og andre institutioner for 
mellemlange videregående uddannelser, kan ansættes som lektor 
efter den gældende bekendtgørelse, såfremt 
ansættelsesmyndigheden vurderer, at vedkommende lever op til de 
krav, der stilles til lektorer efter den gældende bekendtgørelse.  
 

I konsekvens heraf ændres nummereringen af de efterfølgende paragraffer. 

Den tidligere § 11 i udkast til ny bekendtgørelse, der herefter bliver til § 12, foreslås 
ændret til følgende: 

§ 12 Ved ansættelse som lektor af en person, der ikke i forvejen er 
positivt lektorbedømt efter reglerne i denne bekendtgørelse, jf. dog 
§11, § 16 og § 18, stk. 6, skal der finde lektorbedømmelse sted efter 
reglerne i §§ 7-10. 
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