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GL's anbefalinger 
Høj kvalitet i de gymnasiale uddannelser forudsætter at lærere og ledere er fagligt og pædago-

gisk velkvalificerede og til stadighed kan vedligeholde og udbygge deres kompetencer. Lærer-

nes mulighed for at udvikle deres kompetencer og skolernes seriøse arbejde med kompeten-

ceudviklingen er med til at give et attraktivt studie- og arbejdsmiljø og dermed styrke både 

rekruttering og fastholdelse af velkvalificerede lærere. Skolerne har både midler og forpligti-

gelse til at sikre lærernes kompetenceudvikling ud fra skolen behov og den enkelte lærers øn-

sker. GL har spurgt lærere, ledelse og TR fordelt på 30 skoler om bl.a. omfang og planlægning 

af efteruddannelse og skønt talmaterialet er begrænset tegnes en tydelig tendens. Der er be-

hov for at styrke indsatsen. 

 

Efteruddannelsens omfang 

Lærerne bruger i gennemsnit seks dage om året på efteruddannelse. Disse seks dage indbefat-

ter både kurser, temadage, konferencer, pædagogiske dage mm. – faktisk afholdes hele 44 % 

af efteruddannelsen på lærernes egen skole. Kurser til pædagogikumvejledere, læsevejledere, 

den pædagogiske leders master osv. er også indeholdt i de 6 dage (Pædagogikumkandidater er 

trukket ud af undersøgelsen). 

At omfanget er beskedent illustreres klart af at ca. 40 % af lærerne har været på ingen eller 

max. tre dages efteruddannelse i løbet af et år. Der er store individuelle forskelle og f.eks. hav-

de 8 % af lærerne mellem 13 og 22 kursusdage i kalenderåret 2010, men det ændrer ikke på 

det overordnede billede af at der bør arbejdes mere ambitiøst med omfanget af lærernes ef-

teruddannelse. 

Det er essentielt at alle har mulighed for at vedligeholde og udbygge deres kompetencer og får 

tilgodeset behov og ønsker. 

 

Ønsker og behov for efteruddannelse 

46 % af lærerne ønsker sig mere efteruddannelse, mens kun 25 % af lærerne forventer at få 

mere. Den lave tiltro til muligheden for mere efteruddannelse skyldes ikke at lærerne får af-

slag, for lærerne fik bevilliget og finansieret næsten 90 % af den efteruddannelse de søgte i 

2010. Der må således være andre barrierer der bremser lærerne i at søge efteruddannelse i 

det omfang de ønsker sig. 

Det er nødvendigt at lærerne søger den ønskede efteruddannelse.  

Det er vigtigt at der vedvarende og seriøst arbejdes med at tilgodese den enkelte lærers ønsker 

og behov for efteruddannelse. 

Bevilling af efteruddannelse bør ske ud fra ønsker og behov for efteruddannelse frem for f.eks. 

en fast norm på den enkelte skole der skal overholdes, eller en gennemsnitlig ramme der ikke 

må overskrides. 
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I et samarbejde mellem lærere, TR og ledelse må ønsker og behov for efteruddannelse afdæk-

kes for den enkelte lærer og på andre niveauer, f.eks. studieretningsteamet, faggruppen, skolen 

mv. 

 

Gennemsigtighed og planlægning 

I forbindelse med overenskomsterne for stx/hf og hhx/htx er det aftalt at det er et fælles an-

liggende for ledelse og lærere at den enkelte løbende udvikler sine kompetencer, og at der skal 

udarbejdes en plan for den enkelte lærers kompetenceudvikling. Alligevel er det undtagelsen 

snarere end reglen at skolerne arbejder med lærernes individuelle kompetenceudvikling idet 

82 % af lærerne ikke har en individuel kompetenceudviklingsplan.  

70 % af de adspurgte skoler lader ikke tid til efteruddannelse indgå i planlægningen fra årets 

start. Det er uhensigtsmæssigt idet planlægning er vigtig for at undgå at efteruddannelse bliver 

overarbejde. På fire ud af de 19 adspurgte skoler er der lærere der fik afslag selvom ledelse 

og/eller TR angiver at der ikke er givet afslag til nogen. Dette tyder på at der ikke arbejdes med 

fuld synlighed omkring bevilling og afslag på efteruddannelse, 

I forbindelse med planlægnings-bestemmelserne § 20 i OK 2011 på stx/hf skal der udarbejdes 

en forskudsopgørelse for den enkelte lærer forud for skoleåret, og det vil her være oplagt at 

indarbejde tid til efteruddannelse. 

Efteruddannelse er et emne til dagsorden i SU/MIO, og det er vigtigt at TR, lærere og ledelse 

sammen drøfter hvordan skolen bedst muligt kan tilgodese de stedlige ønsker og behov for 

efter- og videreuddannelse; hvilke kompetencer, fag, færdigheder mm. skal prioriteres højest 

indenfor det kommende år og hvilke indenfor de kommende to – tre år?  

Medarbejderudviklingssamtaler kan være et naturligt forum for kortlægning af den enkeltes 

ønsker og behov. Der må også fra TR og lærerside presses på for at få skolerne til at udarbejde 

individuelle kompetenceplaner. 

Der bør være synlighed omkring hvilken efter- og videreuddannelse der søges, hvad der bevilli-

ges og hvad der afvises. 

 

Finansiering af efteruddannelse 

Når lærerne får afslag på efteruddannelse eller selv helt eller delvist finansierer efteruddannel-

sen, er begrundelsen typisk at efteruddannelse i omfang eller udgift overstiger det der er afsat 

til den enkelte lærers årlige efteruddannelse.  

Efteruddannelse bør altid finansieres af skolen. Relevante efteruddannelseskurser der i tid eller 

penge ligger udenfor hvad skolen normalt bevilliger pr. år., bør kunne bevilliges med baggrund 

i en aftalt kompetenceudviklingsplan.  

I forbindelse med videreuddannelse kan det være en drøftelse om hele eller dele af uddannel-

sen skal finansieres af medarbejderen. Nogle typer uddannelsesaktiviteter balancerer mellem 
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efter- og videreuddannelse. F.eks. kan enkelte moduler af en Master i gymnasiepædagogik 

indgå som led i efteruddannelsen mens en samlet Master må betragtes som videreuddannelse.  

Som et supplement til skolernes egne midler kan der de næste to år søges økonomisk støtte i 

kompetencefonden til lærernes efteruddannelse.  

 

Link til kompetencefonden: 

http://www.uvm.dk/For%20institutioner/Loen%20og%20ansaettelse/Kompetenceudvikling/Ko

mpetencefonden.aspx 

 

Link til GL-E:  

http://gle.gl.org/Sider/Forside.aspx 

 

GL tager konklusionerne og anbefalingerne fra undersøgelsen af lærernes efteruddannelse 

2010 op i Dialogforum hvor GL og lederforeningerne er repræsenteret.  

Konklusioner og anbefalinger fra undersøgelsen bør tages op i lokaludvalg og områdebestyrel-

ser. 

 


