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Høringssvar: Høring over rådshenstilling om en europæisk 
tilgang til micro-credentials for livslang læring 

Danske Professionshøjskoler takker for indkaldelsen til høring over forslag til  
rådshenstilling om en europæisk tilgang til micro-credentials for livslang læring. 

Vi har følgende bemærkninger:

Generelle kommentarer

Danske Professionshøjskoler har i disse år fokus på at opbygge viden 
om, hvordan micro-credentials kan understøtte livslang læring, og hvad 
det kræver af uddannelsesinstitutionerne at udvikle, udbyde og 
kvalitetssikre micro-credentials, som kan understøtte et arbejdsmarked i 
bevægelse. Vi følger derfor debatten om implementering af en europæisk tilgang 
til micro-credentials i medlemslandene med stor opmærksomhed.

Danske Professionshøjskoler vurderer, at anbefalingerne i rådshenstillingen om 
en europæisk tilgang til micro-credentials for livslang læring er gode og 
relevante. Danske Professionshøjskoler vurderer konkret, at anbefalingerne 
blandt andet kan bidrage til at understøtte den digitale- og bæredygtige 
omstilling af vores samfund samt til opkvalificering af arbejdsstyrken i takt med 
arbejdsmarkedets skiftende behov

Specifikke kommentarer til implementeringen på nationalt plan

Danske Professionshøjskoler anser det som meget vigtigt, at der på tværs af det 
videregående uddannelsessystem (professionshøjskoler, erhvervsakademier og 
universiteter m.fl.) bliver en fælles tilgang til arbejdet med at udvikle, udbyde og 
kvalitetssikre micro-credentials. Det er vigtigt for, at livslang læring og 
bevægelserne i arbejdsmarkedet bedst muligt kan understøttes. 

Vi anbefaler, at der i en dansk sammenhæng:

1) etableres et netværk på tværs af det videregående uddannelsessystem 
(herunder professionshøjskolerne, erhvervsakademierne og universiteterne m.fl.) 
og relevante ministerier, som i fællesskab kan understøtte implementeringen af 
micro-credentials i Danmark (jf. Rådskonklusionen pkt. 7 og pkt. 21).

2) at der politisk de næste 2-3 år afsættes tilstrækkelige ressourcer til at 
gennemføre en række pilotprojekter om micro-credentials, som 
uddannelsesinstitutionerne på tværs af det videregående uddannelsessystem 
kan lade os inspirere af og bygge videre på. Arbejdsmarkedets parter anbefales at 
indgå i pilotprojekterne.
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