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1 Indledning 
Efteruddannelse af lærerne opretholder og udvider lærernes faglige og pædagogiske kompe-

tencer og sikrer derved en fortsat høj kvalitet i undervisningen. Hertil kommer at efteruddan-

nelse kan bidrage til lærernes arbejdsglæde og tilfredshed med arbejdspladsen idet opdateret 

viden - både fagdidaktisk og almenpædagogisk - giver større manøvrerum i jobbet og virker 

befordrende for at lærerne fortsat kan udvikle deres faglige og pædagogiske praksis. Derfor er 

det vigtigt at der tages hånd om lærernes efteruddannelse med hensyn til at afsætte de nød-

vendige ressourcer, og at der på skolerne arbejdes seriøst, ambitiøst og strategisk med lærer-

nes kompetenceudvikling. 

I forbindelse med gymnasiereformen 2005 blev der frigjort midler fra skriftligt elevarbejde, og 

disse midler blev ført tilbage til skolerne, således at de kunne supplere de midler der i forvejen 

blev brugt til efteruddannelse. Disse yderligere midler til efteruddannelse er imidlertid ikke 

blevet fuldt udnyttet; og lærerne har således i tiden efter reformen ikke fået den efteruddan-

nelse der er behov for. Skolerne har ikke hidtil i tilstrækkeligt omfang arbejdet strategisk med 

lærernes efteruddannelse. I tiden efter gymnasiereformens implementering (august 2005) var 

der særligt fokus på efteruddannelse med relation til reformen, men i takt med implemente-

ringen ændres efteruddannelsesbehovet. 

GL’s hovedbestyrelse besluttede på den baggrund den 13. oktober 2010 at tiltræde indstillin-

gen fra GL’s Uddannelsesudvalg om at gennemføre en spørgeskemaundersøgelse af lærernes 

efteruddannelse.  

1.1 Baggrund 

Der er i tiden efter reformen lavet en række undersøgelser af lærernes efteruddannelse. Ram-

bøll har for Undervisningsministeriet lavet en række undersøgelser hvoraf den nyeste, ”Under-

søgelse af efteruddannelse i forbindelse med gymnasiereformen”, udkom i 2008. Den konklu-

derer bl.a. at de fleste gymnasieinstitutioner kun i begrænset omfang agerer strategisk i deres 

efteruddannelsesindsats, og at der er meget stor spredning i institutionernes efterud-

dannelsesudgifter pr. fastansat lærer. Rapportens tal viser samtidig at de midler der blev fri-

gjort ved gymnasiereformen i forbindelse med ændringer i det skriftlige arbejde, ikke er blevet 

brugt til efteruddannelse af lærerne. Rektorforeningen undersøgte i 2010 skoleledelsernes 

vurderinger af lærernes efteruddannelsesbehov. Også de fandt skolerne imellem meget stor 

spredning på hvor mange ressourcer der anvendtes på efteruddannelse. I 2009 udarbejdede 

lektor Peter Henrik Raae, IFPR, Syddansk Universitet en rapport på baggrund af to konferencer 

om efteruddannelse. Konferencerne var arrangeret af Undervisningsministeriet i samarbejde 

med Gymnasieskolernes lærerforening (GL), Rektorforeningen og Danske Erhvervsskoler som 

led i arbejdet i monsterudvalget. Her konkluderes det at der stadig er et stykke arbejde der 

skal gøres på skolerne i forhold til at arbejde strategisk med lærernes efteruddannelse. 

1.2 Formål 

Formålet med undersøgelsen er at få et overblik over omfanget af lærernes efteruddannelse 

og følge op på om lærerne får den efteruddannelse de har brug for. GL ønsker med denne un-

dersøgelse at kortlægge indholdet af lærernes efteruddannelse. Samtidig ønskes en mere 

fremadrettet undersøgelse af medlemmernes vurdering af deres fremtidige ønsker og behov 

for omfang og indhold i deres efteruddannelse.  



Lærernes efteruddannelse 2010 
 

Side 4 af 25 
 

2 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. 

2.1 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. 

2.2 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. 

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. 
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2.3 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. 

2.4 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 

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 
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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. 
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4 Resumé 

4.1 Datagrundlag 

Undersøgelsen er lavet på baggrund af to spørgeskemaer sendt ud marts 2011. Skemaerne er 

sendt til 30 skoler fordelt på 10 stx/hf, 10 hhx, 6 VUC og 4 htx. Skolerne er ikke nødvendigvis 

repræsentative, men er valgt med den hensigt at få så stor spredning som muligt. 

Det ene spørgeskema er sendt til lærere på skolerne, og her er der 217 respondenter fordelt 

på 28 skoler. Respondenterne er repræsentative hvad angår køn og alder. Det andet spørge-

skema er sendt til tillidsmænd og ledelse, og her har 27 personer svaret fordelt på 19 skoler.    

4.2 Efteruddannelsens omfang 

Ifølge lærernes egne besvarelser ligger det samlede, gennemsnitlige antal kursusdage pr. lærer 

i kalenderåret 2010 på 5,8 dage, men gennemsnittet dækker over store individuelle forskelle. 

Således var 14 % af de adspurgte lærere ikke på efteruddannelse, knap 40 % af lærerne havde 

max. 3 dages efteruddannelse mens 8 % af lærerne havde mellem 13 og 22 kursusdage i 2010.  

Der er altså mange lærere der har et pænt niveau i deres efteruddannelsesaktivitet. At knap 40 

% af lærerne er på ingen eller maksimalt 3 dages efteruddannelse, er dog opsigtsvækkende. 

Det er derfor væsentligt at se på hvilke årsager der kan være til at så stor en gruppe ikke får 

mere efteruddannelse.  

Lærerne rapporterer at næsten 90 % af den efteruddannelse de søgte i 2010 fik de bevilliget, 

og på godt 75 % af skolerne er det ledelsen der bevilliger kurserne. Det er altså ikke kun afslag 

fra skolerne der bevirker en lav efteruddannelsesaktivitet.  

En anden grund kunne være at lærerne ikke ønsker mere efteruddannelse. Knap halvdelen af 

lærerne svarer at de i 2010 har haft en efteruddannelsesaktivitet i overensstemmelse med 

deres ønsker. Men en gruppe på 46 % af lærerne ønsker sig en højere efteruddannelsesaktivi-

tet.  

Da hovedparten af den efteruddannelse lærerne søger også bevilliges, kunne man tro at øn-

sket om mere efteruddannelse afspejler sig i en forventning om at næste års efteruddannel-

sesaktivitet bliver højere, men kun 25 % af lærerne forventer dette. Skolernes svar støtter læ-

rernes forventninger om at næste års efteruddannelsesaktivitet kun vil stige de færreste ste-

der - på trods af at en stor gruppe lærere faktisk ønsker sig mere efteruddannelse. 

Der er øjensynligt noget selvmodsigende i undersøgelsens svar: langt det meste efteruddan-

nelse bevilliges, mange ønsker mere efteruddannelse - alligevel er der få der forventer at få 

mere efteruddannelse - og en stor gruppe af lærere havde i 2010 ingen eller en lille efterud-

dannelsesaktivitet. 

Det er derfor relevant at spørge om lærerne søger efteruddannelse i det omfang de ønsker sig. 

I undersøgelsen har 13 % af lærerne fået afslag på efteruddannelse. Ifølge denne undersøgelse 

har skolernes begrundelser for afslag været at kursernes indhold ikke var fagligt relevant, at 

kurserne passer dårligt i skemaplanlægningen samt at økonomi er afgørende; hvis kurserne er 
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for dyre eller hvis prisen eller tidsforbruget ligger ud over den ramme der er fastsat på skolen, 

kan der gives afslag. 

Spørgsmålet er om lærerne på forhånd opgiver at søge efteruddannelse der i pris eller tidsfor-

brug ligger ud over den ramme der er fastsat på skolen, således at der især søges om efterud-

dannelse som lærerne er relativt sikre på at få bevilliget. Det er ikke undersøgt her, men kunne 

være en del af svaret på hvorfor mange lærere forventer mindre efteruddannelse end de øn-

sker sig, på trods af at langt det meste efteruddannelse der søges også bevilliges. 

4.3 Finansiering af kurserne 

Langt størsteparten af efteruddannelsen betales af arbejdsgiver idet 87 % af lærerne angiver at 

arbejdsgiver står for den fulde finansiering.  Resten er helt eller delvist betalt af medarbejde-

ren. Nogle skoler angiver at de ikke har indgået aftaler om medfinansiering af efteruddannelse 

mens andre indgår den type aftaler, så her kan være tale om forskellig praksis fra skole til sko-

le. Årsager til medfinansiering er typisk de samme som angives i forhold til afslag; nemlig kur-

ser der i omfang eller udgift overstiger det der er afsat til den enkelte lærers årlige efterud-

dannelse, f.eks. i forbindelse med udlandskurser.  

Det er oplagt at i tilfælde hvor skolen foreslår af læreren helt eller delvist finansierer sin efter-

uddannelse, vil det for læreren være en barriere for at efteruddannelsen gennemføres. 

4.4 Strategi og planlægning af efteruddannelse 

På godt 70 % af skolerne indgår tid til efteruddannelse ikke i planlægningen fra årets start. Det 

kan være medvirkende til at dæmpe lærernes lyst til at søge efteruddannelse da denne så ty-

pisk vil komme til at ligge som overarbejde oven i de andre opgaver der skal løses.   

Cirka halvdelen af de adspurgte skoler har en samlet plan for kompetenceudvikling. Overens-

komsten fastslår at skolerne skal lave individuelle kompetenceudviklingsplaner for medarbej-

derne, men det er undtagelsen snarere end reglen at skolerne laver disse individuelle planer. 

25 % af skolerne angiver at udarbejde individuelle kompetenceudviklingsplaner, og 18 % af 

lærerne angiver at have en individuel kompetenceudviklingsplan. Der er således enighed mel-

lem lærere, TR og ledelse om at arbejdet med at udarbejde individuelle kompetenceplaner kun 

sker i begrænset omfang.  

Med andre ord arbejder skolerne arbejder ikke med efteruddannelse på det strategiske niveau 

som er aftalt i overenskomsten. Det kan undre at skolerne ikke i højere grad udnytter det stra-

tegiske arbejde med medarbejdernes kompetencer til at sikre en fortsat faglig og pædagogisk 

udvikling af skolen. Det manglende fokus fra skolerne og manglen på planlægning af efterud-

dannelse kan også være dele af forklaringen på hvorfor nogle lærere har ingen eller ganske lille 

efteruddannelsesaktivitet: hvis tilskyndelsen fra skolen er ikke-eksisterende og efteruddannel-

sen ligger som overarbejde, skal man være særligt motiveret for at tage af sted.  

4.5 Forskellige opfattelser hos hhv. TR, ledelse og lærere? 

Undersøgelsen peger på at der muligvis er forskellige opfattelser hos hhv. TR og ledelse med 

hensyn til lærernes efteruddannelse. TR og ledelse har muligvis forskellige forventninger til 

skolernes efteruddannelsesaktivitet, og derudover vurderer TR at der i gennemsnit er bevilliget 

3,8 kursusdage pr. lærer mens ledelsen vurderer at der i gennemsnit er bevilliget 5,4 kursusda-

ge pr. lærer i kalenderåret 2010. Undersøgelsen viser at på fire ud af de 19 skoler, svarende til 
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31 % af skolerne, er der lærere der fik afslag selvom ledelse og/eller TR angiver at der ikke er 

givet afslag til nogen. Det kunne således se ud som om at man på nogle skoler kunne have brug 

for større åbenhed omkring hvor meget efteruddannelse der bevilliges, og hvornår der gives 

afslag. 

Yderligere peger undersøgelsen på at der kan være forskel på hvem hhv. TR og ledelse ser som 

indflydelsesrig i forhold til at udvikle skolens overordnede strategi for medarbejdernes kompe-

tenceudvikling idet TR svarer at det er SU/MIO der har indflydelsen, mens ledelsen svarer at 

det især er ledelsesgruppen der har indflydelsen. Her kan være brug for kommunikation og 

afklaring ude på skolerne. 

4.6 Efteruddannelsens indhold 

Ca. halvdelen af kursusdagene i 2010 blev brugt på faglige kurser (kurser i lærernes undervis-

ningsfag). Faglige kurser og anden kursusaktivitet der er direkte knyttet til undervisningen, står 

tilsammen for over 80 % af kursusaktiviteten. Både mængde og indhold af efteruddannelse 

ændrer sig med alderen. Lærere under 45 år tager mest efteruddannelse. De yngste lærere, 

dvs. aldersgruppen under 36 år og lærere mellem 56 og 65 år er overrepræsenteret på faglige 

kurser, mens gruppen af lærere mellem 36 og 55 år tager mere på kurser i skoleorganisation, 

skoleudvikling og ledelse end gennemsnittet. Blandt de 56-65-årige er interessen for faglige 

kurser igen større end gennemsnittets, ligesom aldersgruppen er overrepræsenteret på kurser 

om it i undervisningen. 

4.6.1 Kursernes længde 

De fleste af kurserne er relativt korte; således er 41 % af kurserne af 1 – 3 dages varighed, men 

den enkelte lærer tager så eventuelt på flere, kortere kurser. Langt hovedparten af efterud-

dannelseskurserne afholdes i Danmark, og 44 % afholdes på lærernes egen skole. 

4.7 Skolernes og lærernes prioriteringer af kursusindhold  

I 2010 angav TR og ledelse at de prioriterede faglige kurser højest. Da det er de faglige kurser 

der udgør den største del af lærernes faktiske kursusaktivitet, kan man konkludere at der i 

2010 var overensstemmelse mellem hvad ledelse, TR og lærere ønskede indholdsmæssigt af 

efteruddannelsesaktiviteten. Denne enighed om prioritering gælder ikke i 2011. Ledelse og TR 

er ikke er enige om prioriteringen, og ingen af parterne er enige med lærerne om, hvad der 

skal prioriteres højest. Ledelsen har kurser i fagligt samspil som første prioritet, og kurser om it 

i undervisningen, som lærerne prioriterer højt, som næstsidste prioritet. TR lægger mest vægt 

på kurser i almen pædagogik og didaktik. Hos alle grupper er de faglige kurser dog stadig højt 

prioriteret.  

5 Lærernes efteruddannelse 2010 

5.1 Datagrundlag 

Undersøgelsen er lavet på baggrund af to spørgeskemaer sendt ud marts 2011. Skemaerne er 

sendt til 30 skoler fordelt på 10 stx/hf, 10 hhx, 6 VUC/hf og 4 htx. Skolerne er ikke nødvendigvis 

repræsentative, men er valgt med den hensigt at få så stor variation (størrelse, geografisk 

spredning, indsats) som muligt. 
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Det ene spørgeskema er sendt til lærere på skolerne, og her er der 217 respondenter hvilket 

giver en svarprocent på 32 %. Respondenterne er fordelt på 28 skoler så der indgår i undersø-

gelsen svar fra lærere på 93 % af de adspurgte skoler. Respondenterne er repræsentative hvad 

angår køn og alder. I behandlingen af data er pædagogikumkandidaterne trukket ud af under-

søgelsen da deres situation i forhold til efteruddannelse og kursusaktivitet er speciel.  

 

Det andet spørgeskema er sendt til 52 tillidsmænd eller ledelsespersoner fordelt på 27 skoler, 

og her har 27 personer svaret (det giver en besvarelsesprocent på 52 %) fordelt på 19 skoler 

(dvs. at på 70 % af de adspurgte skoler har TR og / eller ledelse svaret).  

 

 

Ser man på anciennitet, er der i undersøgelsen færre med 11-20 års erfaring og flere med over 

20 års erfaring end der generelt er i GL’s medlemsskare. 
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5.2 Omfang af kursusaktiviteten 

Samlet viser lærernes svar at lærerne har været på kursus i gennemsnitligt 5,8 dage i ka-

lenderåret 2010. Da der er en vis usikkerhed1 forbundet med dette tal, giver det mening at 

sammenligne med hvad TR og ledelsen vurderer. Ledelsen vurderer at der i gennemsnit er 

bevilliget 5,4 kursusdage pr. lærer i kalenderåret 2010 hvilket ligger fint i tråd med lærernes 

svar. TR svarer at der i gennemsnit er bevilliget 3,8 kursusdage pr. lærer hvilket ligger noget 

lavere.   

Det ses af nedenstående tabel at 14 % af de adspurgte lærere ikke var på efteruddannelse i 

2010. Knap 40 % af lærerne havde max. 3 dages efteruddannelse i 2010. En lille del, 8 % af 

lærerne, havde mange, mellem 13 og 22 kursusdage.  

Gennemsnittet på 5,8 dages efteruddannelse dækker altså over meget store individuelle for-

skelle hvor mange enten ikke har deltaget i efteruddannelse eller har deltaget i efteruddannel-

se i et ret begrænset omfang. I den anden ende af skalaen er der en mindre gruppe lærere der 

har deltaget i ganske mange kurser.  

 

                                                             
1 Det fremgik af svarene, at nogle af respondenterne var i pædagogikum. Pædagogikumkandidater fal-
der udenfor en generel undersøgelsens af lærernes efteruddannelse. Derfor er de respondenter, der 
angav at være i pædagogikum, pillet ud af undersøgelsen. Der kan dog stadig være pædagogikumkandi-
dater i undersøgelsen og da de er på mange kurser er undersøgelsens resultat for lærernes brug af kur-
susdage muligvis lidt for højt. 
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I Rektorforeningens undersøgelse af lærernes efteruddannelsesbehov fra 20102, angives det at 

godt halvdelen (54 %) af skolerne bruger mellem 21 og 40 timer pr. lærer pr. skoleår til efter-

uddannelse; altså mellem 3 og godt 5 arbejdsdage.  

5.3 Lærernes ønsker og forventninger til omfanget af efteruddannel-

sesaktiviteten i det kommende år 

Ser man på hvad lærerne ønsker sig af efteruddannelse, er der en ganske stor del på 45 % der 

ønsker sig at deres efteruddannelse i 2011 har samme omfang som i 2010. Imidlertid ønsker 

hele 46 % at deres efteruddannelse i 2011 skal være af større omfang end den var i 2010.  

Når mange lærere har få eller ingen kursusdage, kan forklaringen være at det er det leje for 

efteruddannelse der er ønskeligt for lærerne. Men tallene her viser at en stor del af lærerne 

ønsker at deres efteruddannelse øges i omfang. 

 

Lærerne er ikke optimistiske med hensyn til om de kan få opfyldt deres efteruddannelsesøn-

sker. Således regner 23 % med at deres efteruddannelsesaktivitet i 2011 bliver mindre end i 

2010 mens kun 8 % ønsker at det skal forholde sig sådan. På den anden side regner 25 % med 

                                                             
2
 Kortlægning af gymnasielærernes efteruddannelsesbehov, Rektorforeningen 2010 
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at deres efteruddannelsesaktivitet i 2011 bliver større end i 2010 mens hele 46 % ønsker sig at 

det skal forholde sig sådan. Knap halvdelen ønsker at næste års efteruddannelsesaktivitet bli-

ver af samme omfang som 2010 hvilket stemmer fint overens med at knap halvdelen også 

ønsker dette. 

 

 

Der er altså en stor gruppe på knap halvdelen af lærerne som har haft en efteruddannelsesak-

tivitet i overensstemmelse med deres ønsker og som forventer at få det samme til næste år.  

Der er dog en lige så stor gruppe, 46 % af lærerne, der ønsker sig en højere efteruddannelses-

aktivitet, og mange af disse lærere forventer ikke at få indfriet dette ønske. 

5.3.1 Skolernes forventninger til det kommende års efteruddannelsesaktivitet 

Skolernes forventninger til næste års efteruddannelsesaktivitet er blandet. På en enkelt ud af 

de 17 skoler, hvor ledelse og /eller TR har besvaret dette spørgsmål, svarer både TR og ledelse 

at de forventer en højere efteruddannelsesaktivitet i 2011 end i 2010. På en anden skole for-

venter TR mere efteruddannelse mens ledelsen forventer at efteruddannelsesaktiviteten vil 

ligge på samme niveau i 2011 som i 2010. På 6 ud af de 17 skoler, svarende til 35 %, forventer 

TR og /eller ledelse at efteruddannelsesniveauet i 2011 vil være som i 2010 mens de sidste 9 

skoler, 53 %, forventer at efteruddannelsesaktiviteten i 2011 bliver mindre. 
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Skolernes svar støtter altså lærernes forventninger om at næste års efteruddannelsesaktivitet 

kun de færreste steder vil stige - på trods af at en stor gruppe lærere faktisk ønsker sig mere 

efteruddannelse. 

5.3.2 Forskellige forventninger hos TR og ledelse?  

Hvis man summerer svar fra henholdsvis TR og ledelse, viser det sig at de to grupper svarer 

forskelligt på spørgsmålet om forventninger til næste års efteruddannelsesaktivitet på institu-

tionen. Således svarer 60 % af TR at de forventer at skolens efteruddannelsesaktivitet vil mind-

skes i omfang mens ingen fra ledelsen svarer dette. Til gengæld svarer 75 % af ledelsen at de 

forventer at skolens efteruddannelsesaktivitet vil have samme omfang i 2011 som i 2010 mens 

kun 27 % af TR svarer dette. Kun på en enkelt skole er der konflikt i svarene mellem TR og le-

delse, så forklaringen kan være at det er TR der har svaret på de skoler hvor forventningen til 

næste års efteruddannelsesniveau ikke er så stor. Det er også muligt at TR og ledelse faktisk 

har forskellige forventninger til skolernes efteruddannelsesaktivitet. 

5.4 Bevilling af efteruddannelse 

Lærerne rapporterer selv at 87 % af den efteruddannelse de søger ,får de bevilliget.  

 

På syv ud af de 19 skoler hvor TR og/eller ledelse svarer på dette spørgsmål, svarer TR og/eller 

ledelse at der ikke er givet afslag. Der er dog på fire ud af disse syv skoler lærere der angiver at 

have fået afslag på efteruddannelse. Tilbage bliver tre skoler (16 %) hvor både lærere, ledelse 

og TR angiver at de ikke har fået afslag på efteruddannelse / at ingen har fået afslag på efter-

uddannelse.  

Undersøgelsen viser således at langt hovedparten af den efteruddannelse der søges bliver 

bevilliget, og at 16 % af skolerne (N=19) ikke har givet et eneste afslag på efteruddannelse i 

2010.  

5.4.1 Begrundelser for afslag 

I undersøgelsen har 13 % af lærerne fået afslag på efteruddannelse. Der er ingen skoler der 

udmærker sig ved at give specielt mange afslag. De to fra ledelsen der har angivet begrundel-

ser for afslag, svarer at kursernes indhold ikke var fagligt relevant. Af de ni TR der angiver sko-

lens begrundelser for afslag angiver de otte at økonomi er afgørende ; hvis kurserne er for dyre 

eller hvis prisen ligger ud over den ramme der er fastsat på skolen, kan der gives afslag. Andre 

begrundelser er manglende faglig relevans og at kurserne passer dårligt i skemaplanlægningen.  

Blandt de 19 lærere der angiver hvilke kurser de har fået afslag på, svarer tre at afslaget blev 

givet pga. økonomi eller fordi det overskred skolens ramme for hvor meget tid der må bruges 
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pr. lærer pr. år på efteruddannelse, og derudover angiver fire at de har fået afslag på udlands-

kurser som også typisk vil være dyrere en skolens norm. Derudover er der stor spredning på 

indhold og omfang af de kurser der er givet afslag til. 

5.4.2 Manglende viden hos TR og/eller ledelse om afslag på efteruddannelse 

Undersøgelsen viser at på fire ud af de 19 skoler er der lærere der fik afslag selvom ledelse 

og/eller TR angiver at der ikke er givet afslag til nogen. På en skole er det både TR og ledelse 

der svarer at der ikke er givet afslag. På to skoler er det kun TR (ledelsen besvarer ikke spørgs-

målet)og på en skole er det kun ledelse (TR besvarer ikke spørgsmålet). Men samlet er der på 

21 % af de adspurgte skoler ledelse eller TR der ikke kender til afslag på efteruddannelse, selv-

om de gives. 

5.5 Søger lærerne den efteruddannelse de ønsker sig? 

Selvom 46 % af lærerne i undersøgelsen ønsker mere efteruddannelse i det kommende år, er 

der kun 25 % der regner med at få det. Omvendt er der kun 8 % der ønsker mindre efterud-

dannelse i det kommende år, men 23 % der regner med at få det. Umiddelbart modsiges det af 

lærernes eget svar om at de får bevilliget næsten 90 % af den efteruddannelse de søger. Man 

kunne derfor spørge om lærerne faktisk søger den efteruddannelse de ønsker sig? 

Rambøll undersøgte i 2008 lærernes efteruddannelse3 og fandt bl.a. at både lærere og ledere 

gav udtryk for at ressourcer i form af økonomi til efteruddannelse ikke blev opfattet som et 

stort problem. Således gav flere ledere i undersøgelsen udtryk for at når medarbejdere efter-

spørger kurser, som er relevante og ikke alt for dyre, så får de som regel lov. Det er sjældent 

der siges nej. Dette stemmer fint overens med lærernes svar om at knap 90 % af efteruddan-

nelsen bevilliges.  

Samtidig kunne man se at medarbejderne selv i høj grad er bevidste om de økonomiske aspek-

ter. De ved at de ikke får lov at komme på dyre kurser, og de ved at de ikke kommer på kursus 

hvis de er i overtid etc. Dette falder i tråd med at TR i GL’s undersøgelse angiver at skolens 

begrundelse for afslag ofte hænger sammen med økonomi idet dyre kurser, eller kurser der 

ligger over skolens norm, ikke bevilliges. Hvis lærerne ikke søger den efteruddannelse de reg-

ner med at få afslag på, er det klart at ledelsen ikke behøver at give afslag. 

Desuden mente en del medarbejdere i Rambølls undersøgelse at de mangler tiden til at sætte 

sig ind i kursusudbud og afsætte timer til at tage på kursus. Dette behandles i denne undersø-

gelse i afsnittet ”Planlægning af lærernes efteruddannelse”. 

5.6 Kurser fordelt efter længde 

De fleste af kurserne er relativt korte, således er 41 % af kurserne af 1 – 3 dages varighed, men 

den enkelte lærer tager så eventuelt på flere, kortere kurser. 

Kurser fordelt efter længde 

1 - 3 dage 41 % 

                                                             
3
 Undersøgelse af efteruddannelse i forbindelse med gymnasiereformen”, Rambøll Management 2008 
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4 - 6 dage 25 % 

7 - 9 dage 17 % 

9+ dage 17 % 

5.7 Kursusaktivitet fordelt efter indhold 

Langt hovedparten af kursusaktiviteten i 2010 lå indenfor faglige kurser idet ca. halvdelen af 

kursusdagene i 2010 bruges på faglige kurser. Kursusaktivitet der er direkte knyttet til under-

visningen, dvs. faglige kurser, kurser i fagligt samarbejde, herunder almen studieforberedelse, 

studieområdet og hf-faggrupperne, kurser i almen pædagogik og didaktik og kurser om it i un-

dervisningen, står tilsammen for over 80 % af kursusaktiviteten. 

 

 

Rambøll fandt i skoleåret 2005/2006 at kursusaktivitet direkte knyttet til undervisningen (kur-

ser i enkeltfag, kurser i samspil mellem fag og kurser i overordnede pædagogisk didaktiske 

emner) samlet stod for 95 % af kursusaktiviteten. Det er altså de samme overordnede temaer 

der går igen i efteruddannelsen her fem år senere, men bredden i kursernes indhold ser dog 

ud til at være øget.  

5.8 Kursusaktivitet fordelt på aldersgrupper 

Lærere under 45 år tager mest på efteruddannelse. Denne gruppe har et gennemsnit-

ligt antal kursusdage på ca. 6 kursusdage i løbet af 2010 mens gruppen mellem 46 og 

55 år har et gennemsnit på knap 5 kursusdage om året. Kursusaktiviteten stiger igen og 

er på 5,7 dage for de 56 – 65-årige.  

 

 

  

48%

17%

15%

10%

8%

2%

0% 20% 40% 60%

Faglige kurser

Kurser i fagligt samarbejde, herunder almen 
studieforberedelse, studieområdet og hf-…

Kurser i almen pædagogik og didaktik (ikke it-
kurser)

Kurser om it i undervisningen

Kurser om skoleorganisation, skoleudvikling og 
ledelse, herunder teamarbejde

Kurser om personlig udvikling, trivsel og 
karrieremuligheder

Kurser fordelt efter indhold



Lærernes efteruddannelse 2010 
 

Side 17 af 25 
 

 

Antal kursusdage i gennemsnit fordelt på alder

mindre end 36 år 6,1 

36-45 år 6,0 

46 - 55 år 4,8 

56 - 65 år 5,7 

5.9 Lærernes valg af kursusindhold 

Der er forskel på hvilke typer af kurser de forskellige aldersgrupper prioriterer. I forhold til 

gennemsnitstallene, er det de yngste lærere, dvs. aldersgruppen under 36 år, samt lærere 

mellem 56 og 65 år der tager mest på faglige kurser. Gruppen af lærere mellem 36 og 55 år 

tager til gengæld mere på kurser i skoleorganisation, skoleudvikling og ledelse (herunder 

teamarbejde) end gennemsnittet. Gruppen over 65 står for langt hovedparten af kursusaktivi-

teten indenfor personlig udvikling, trivsel og karriere, men dette er mest en kuriositet, da 

gruppen i absolutte tal består af ganske få respondenter. 

Samlet kan man sige at kursusaktiviteten er høj hos lærere under 45 år, og at kursusaktiviteten 

forskydes med alderen i denne gruppe således at de yngste, under 36 år, har mest fokus på de 

faglige kurser og kurser direkte knyttet til undervisningen, mens gruppen fra 36 – 45 år har lidt 

færre faglige kurser og til gengæld flere om f.eks. skoleorganisation, skoleudvikling og ledelse, 

herunder teamarbejde. Denne forskydning i interesse fortsætter til de 46-55-årige der har den 

laveste kursusaktivitet, men den største interesse for kurser indenfor skoleorganisation, skole-

udvikling og ledelse, herunder teamarbejde. Blandt de 56-65-årige er interessen for faglige kur-

ser igen større end gennemsnittet, men det samme gælder for kurser om it i undervisningen. 

Lærernes valg af kursusindhold kan ses på nedenstående tabel der viser antallet af kursusdage 

i % af aldersgruppens samlede kursusaktivitet, fordelt på kursusemner. 
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5.10 Skolernes og lærernes prioriteringer af kursusindhold 2010 

TR og ledelse er blevet spurgt hvordan de har prioriteret efteruddannelsens indhold i 2010, og 

da svarene fra de to grupper er enslydende, er de slået sammen og vist i tabellen herunder i 

venstre kolonne. I højre kolonne ses indholdet i de kurser lærerne faktisk var på. Det ses at TR 

og ledelsens prioriteringer er sammenfaldende med lærernes. Det kan skyldes at det i høj grad 

er ledelsen der bestemmer indholdet i lærernes efteruddannelse, men dette synes ikke at væ-

re tilfældet da lærerne angiver at få ja til næsten 90 % af deres ansøgninger om efteruddannel-

se. Det må derfor konkluderes at der i 2010 har været overensstemmelse mellem hvad ledelse, 

TR og lærere har ønsket indholdsmæssigt af efteruddannelsesaktiviteten.  

TR og ledelsens prioritering af kurser i 2010  Lærernes faktiske kursusdeltagelse i 2010 

1. Faglige kurser 1. Faglige kurser  

2. Kurser i fagligt samspil, herunder almen-

studieforberedelse, studieområdet og hf-

faggrupperne 

2. Kurser i fagligt samarbejde, herunder al-

men studieforberedelse, studieområdet 

og hf-faggrupperne 

3. Kurser i almen pædagogik og didaktik 

(ikke it-kurser) 

3. Kurser i almen pædagogik og didaktik 

(ikke it-kurser) 

4. Kurser om it i undervisningen 4. Kurser om it i undervisningen 
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5. Kurser om skoleorganisation, skoleud-

vikling og ledelse, herunder teamarbejde 

5. Kurser om skoleorganisation, skoleudvik-

ling og ledelse, herunder teamarbejde 

6. Kurser om personlig udvikling, trivsel og 

karrieremuligheder 

6. Kurser om personlig udvikling, trivsel og 

karrieremuligheder 

5.11 Ledelsens og TR’s prioriteringer af kursusindhold 2011 

Ser man på hvad henholdsvis ledelse, TR og lærere prioriterer i forhold til efteruddannelsens 

indhold fremadrettet, kan man se at ledelse og TR ikke er enige, og at ingen af parterne er 

enige med lærerne om hvad der skal prioriteres højest. Lærerne prioriterer fortsat de faglige 

kurser højest, mens kurser om IT er rykket op som næsthøjeste prioritet. Ledelsen har kurser i 

fagligt samspil som første prioritet, og kurser om it i undervisningen - som lærerne prioriterer 

højt - som næstsidste prioritet. TR lægger mest vægt på kurser i almen pædagogik og didaktik. 

Hos alle grupper er de faglige kurser dog stadig højt prioriteret. Tallene i parentes angiver 

hvordan lærerne prioriterer kursusindholdet. 

TR: Hvilke kurser vil skolen prioritere i 2011? 

(N=15) 

Ledelse: Hvilke kurser vil skolen prioritere i 

2011? (N=8) 

1. Kurser i almen pædagogik og didaktik  

(ikke it-kurser) (lærernes nr. 4) 

1. Kurser i fagligt samspil, herunder almen-

studieforberedelse, studieområdet og hf-

faggrupperne (lærernes nr. 3) 

2. Faglige kurser (lærernes nr. 1) 2. Faglige kurser (lærernes nr. 1) 

3. Kurser om it i undervisningen (lærernes 

nr. 2) 

3. Kurser i almen pædagogik og didaktik (ik-

ke it-kurser) (lærernes nr. 4) 

4. Kurser om skoleorganisation, skoleudvik-

ling og ledelse, herunder teamarbejde (læ-

rernes nr. 6) 

4. Kurser om skoleorganisation, skoleudvik-

ling og ledelse, herunder teamarbejde (læ-

rernes nr. 6) 

5. Kurser i fagligt samspil, herunder almen-

studieforberedelse, studieområdet og hf-

faggrupperne (lærernes nr. 3) 

5. Kurser om it i undervisningen (lærernes 

nr. 2) 

6. Kurser om personlig udvikling, trivsel og 

karrieremuligheder (lærernes nr. 5) 

6. Kurser om personlig udvikling, trivsel og 

karrieremuligheder (lærernes nr. 5) 

 

I 2005/2006 fandt Rambøll at 95 % af efteruddannelsen var direkte knyttet til undervisningen. 

Som tidligere nævnt, viser GL’s undersøgelse at 80 % af efteruddannelsen er direkte knyttet til 

undervisningen. Kategorierne i de to undersøgelser er ikke direkte sammenlignelige, men beg-

ge peger på at fag og undervisning naturligt nok fylder meget i efteruddannelsen. Der kan væ-

re tale om at andre temaer for efteruddannelse er i vækst.  

I 2005/2006 vurderede skolernes ledelser at de i fremtiden kun i begrænset omfang ville prio-

ritere bl.a. kurser i faglig udvikling, mens de vurderede at de fremover i højere grad ville priori-

tere kurser i bl.a. kvalitetsudvikling, evaluering af undervisningen samt teamledelse4. Ser man 

på efteruddannelsen er disse omprioriteringer ikke slået igennem i særlig høj grad idet langt de 

fleste efteruddannelseskurser stadig ligger indenfor faglig udvikling. Så selvom der er forskel 
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på hvad de forskellige grupper siger de vil prioritere, er det ikke sikkert at det i praksis vil skabe 

problemer.  

5.12 Hvor foregår kurserne? 

Det gælder for langt hovedparten af de kurser lærerne har været på at de afholdes i Danmark, 

og 44 % afholdes på lærernes egen skole. De skolebaserede kurser fylder altså ganske meget i 

efteruddannelsesbilledet. 

 

5.13 Hvem finansierer kurserne? 

På spørgsmålet om hvem der har finansieret lærernes efteruddannelse, svarer lærerne at ar-

bejdsgiver står for den fulde finansiering af 87 % af den efteruddannelse lærerne var på i 2010. 

11 % af efteruddannelsen indgik i en ordning om delvis medfinansiering, og 3 % af efteruddan-

nelsen var helt finansieret af læreren.  

 

Samlet er det 14 % af efteruddannelsen der er helt eller delvist finansieret af læreren selv. 

Lærere, TR og ledelse angiver samstemmigt at årsager til medfinansiering typisk er kurser der i 

omfang eller udgift overstiger det, der er afsat til den enkelte lærers årlige efteruddannelse. 

Flere svarer at de betaler med deres tid – altså at skolen betaler kursusafgift mm. ,men ikke 

arbejdstiden. Det er ikke alle der angiver årsagen til medfinansiering, f.eks.: ”Jeg betalte selv 

med min tid. Dvs. kurserne var uden løn og min undervisning blev flyttet, så jeg senere skulle 

indhente den.” og ” Jeg betalte selv arbejdstiden og materialer”. De der angiver en årsag næv-

ner typisk udlandskurser. Eksempler på dette er lærere der angiver ikke at få dækket hele tids-
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forbruget ved udlandskurser; eller en lærer der rapporterer at skolens praksis er at 50-60 % af 

udgifterne finansieres af læreren ved udlandskurser.   

Rambøll finder i deres undersøgelse fra 2008 at der på flere skoler er ordninger hvor en egent-

lig opkvalificering i form af mastergrader etc. finansieres delvist gennem medarbejderen selv, 

og delvist gennem institutionen. Ordningen er her fx at medarbejderen ikke kompenseres for 

timer, men at institutionen betaler kursusudgifter og eventuelt bøger m.m.  

På skolebasis viser undersøgelsen at mere end halvdelen af skolerne ikke har lavet aftaler om 

medfinansiering. 10 ud af de 17 skoler, svarende til 59 %, har således ikke haft aftaler om med-

finansiering mens 5 skoler, svarende til 29 %, har haft aftaler om medfinansiering. Da datama-

terialet er lille, kan procenttallene ikke forventes at gælde generelt, men undersøgelsen peger 

på at der er forskellig praksis på skolerne med hensyn til medfinansiering af efteruddannelse.  

 

5.14 Hvem bevilliger kurserne? 

Ledelsen er i høj grad involveret i godkendelse af lærernes efteruddannelse. Lærerne svarer at 

ledelsen bevilliger langt hovedparten af kurserne nemlig, 83 %.  
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TR og/eller ledelse angiver på 13 ud af 17 skoler, svarende til 76 %, at ledelsen bevilliger efter- 

og videreuddannelse mens det på tre ud af de 17 skoler er et efteruddannelsesudvalg der be-

villiger efter- og videreuddannelse. 

Rambøll fandt i deres undersøgelse af lærernes efteruddannelse fra 20085 at den endelige 

beslutning om hvilke lærere der skal på hvilken efteruddannelse træffes løbende af ledelsen, 

primært på baggrund af medarbejderudviklingssamtaler, ønsker fra medarbejderne og det 

udbud der er. Billedet af at det er ledelsen der tager den endelige beslutning om hvilke lærere 

der skal på hvilken efteruddannelse, stemmer fint overens med denne undersøgelses svar fra 

både lærere og skoler (TR og/eller ledelse). 

 

5.15 Skolens overordnede kompetenceplan 

I overenskomsten står der at: ”Samarbejdsudvalget (SU/MIO) skal, med udgangspunkt 

i en vurdering af arbejdspladsens strategiske mål og behov for strategisk kompetence-

udvikling, fastlægge principper og retningslinjer for den samlede kompetenceudvik-

lingsindsats i institutionen…”. Det er dog langtfra alle skoler der har en sådan samlet 

plan for kompetenceudvikling. 
Mere end halvdelen af de adspurgte skoler har ikke en strategi for medarbejdernes 

kompetenceudvikling. På to skoler svarer en ja og en anden nej til spørgsmålet, men 

generelt ligger TR og ledelse på linje i deres svar.  
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Undersøgelsen peger på at der kan være forskellig opfattelse hos hhv. ledelse og TR 

om hvem der har indflydelse på skolens overordnede strategi for kompetenceudvik-

ling. TR der svarer samstemmende SU/MIO eller medarbejderne har indflydelse på 

skolens kompetenceudvikling. Fire fra ledelsen svarer at indflydelsen ligger i ledelses-

gruppen mens to svarer at indflydelsen hverken ligger hos ledelsesgruppen, bestyrel-

sen, SU/MIO eller medarbejderne. Svarene kommer fra syv skoler, og på to af disse 

skoler har både TR og ledelse svaret, men altså hver sit svar; ledelsen svarer at indfly-

delsen ligger hos ledelsen og TR at den ligger hos SU/MIO. På de resterende fem skoler 

er der ikke nødvendigvis en konflikt da kun TR har svaret.  

 

Tallene er en stikprøve og ikke nødvendigvis dækkende for hvem der på skolerne har 

indflydelse på den overordnede kompetenceudvikling. Men undersøgelsen peger på at 

der kan være forskel på hvor TR og ledelse opfatter at indflydelsen på skolens strategi 

for medarbejdernes kompetenceudvikling er placeret. 

På nedenstående tabel ses svar fra henholdsvis TR og ledelse.  

TR: Hvem har indflydelse på den 

samlede overordnede strategi for 

kompetenceudvikling? (N=7) Pct. 

Ledelse: Hvem har indflydelse på 

den samlede overordnede strategi 

for kompetenceudvikling? (N=6) Pct. 

Ledelsesgruppen 0 % Ledelsesgruppen 67 % 

Bestyrelsen 0 % Bestyrelsen 0 % 

SU/MIO 71 % SU/MIO 0 % 

Medarbejderne 29 % Medarbejderne 0 % 

Øvrige: 0 % Øvrige: 33 % 

5.16 Medarbejdernes individuelle kompetenceudviklingsplan 

Undersøgelsen viser at det er undtagelsen snarere end reglen at skolerne udarbejder 

individuelle kompetenceudviklingsplaner idet 72 % af skolerne angiver at de ikke udar-

bejder disse planer.  

I OK08 står der at: ”Som led i den årlige medarbejderudviklingssamtale udarbejdes en 

skriftlig udviklingsplan, der indeholder målsætninger for den enkelte ansattes kompe-

tenceudvikling på kortere og længere sigt og anviser konkrete aktiviteter for at nå må-

lene.” Men det er altså kun 22 % af skolerne der lever op til overenskomstens krav om 

individuelle kompetenceudviklingsplaner, og det stemmer overens med lærerundersø-

gelsen hvor kun 18 % angiver at have en individuel kompetenceudviklingsplan. 
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Rambøll konkluderer i deres undersøgelse fra 20086 af lærernes efteruddannelse at 

”De fleste gymnasieinstitutioner arbejder kun i meget begrænset omfang strategisk 

med efteruddannelse.” og Peter H. Raae konkluderer i 20097 at ”der på det strategiske 

område forestår et vist arbejde for hovedparten af gymnasierne, sådan at en strategi 

for efteruddannelse reflekteres i sammenhæng med skolens overordnede strategi for, 

hvor man vil bevæge sig hen i den kommende periode.”  

Denne undersøgelse viser at der i 2010 stadig ikke er et højt fokus på det strategiske 

arbejde med lærernes kompetenceudvikling. Undersøgelsen peger på at det i stedet er 

f.eks. skolernes normer for hvor meget hver lærer må koste i kroner og timer pr. år der 

bliver bestemmende for omfanget af den enkelte lærers efteruddannelse. Det ville 

være langt mere konstruktivt hvis det var den enkelte lærers behov der var styrende. 

Efteruddannelsesbehovet hos den enkelte lærer kan ikke forventes at være det samme 

fra år til år, så en fast norm er for rigid. Et skiftende efteruddannelsesbehov tages der 

bedst hånd om hvis ledelse og lærere arbejder sammen om en strategi for efteruddan-

nelsen. Derfor er det problematisk at dette strategiske arbejde kun foregår i meget 

ringe grad. 

5.17 Planlægning af lærernes efteruddannelse 

På knap 30 % af skolerne indgår tid til efteruddannelse i planlægningen fra årets start.  

I en undersøgelse af lærernes efteruddannelse8 fra Rambøll 2008 gav en del medarbejdere 

udtryk for at de mangler tiden til at sætte sig ind i kursusudbud og afsætte timer til at tage på 

kursus. 

Da 12 ud af 17 skoler, eller 71 %, ikke lader tid til at efteruddannelse indgår i planlægningen af 

lærernes arbejdstid, vil efteruddannelsen ofte komme til at betyde overarbejde. Den manglen-

                                                             
6 ”Undersøgelse af efteruddannelse i forbindelse med gymnasiereformen”, Rambøll Management 2008 

7 Strategi for efteruddannelse og kompetenceudvikling: En teoretisk og empirisk analyse på baggrund af 
to konferencer. / Raae, Peter Henrik. Odense: Syddansk Universitet. Institut for Filosofi, Pædagogik og 
Religionsstudier, 2009. 

8
 Undersøgelse af efteruddannelse i forbindelse med gymnasiereformen”, Rambøll Management 2008 
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de planlægning kan således være en grund til at lærerne ikke altid søger den efteruddannelse 

de ønsker sig. Ikke al efteruddannelse kan planlægges fra årets start, og dermed kan det være 

svært at planlægge helt præcist. Men et overslag for den enkelte lærer, baseret på både lære-

rens og skolens ønsker til den enkeltes kompetenceudvikling, bør lægges ind i årsplanen.  
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