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Forslag om eftersyn af de faglige mindstekrav til erhvervsgymnasiale profilfag 

 

De faglige kompetencekrav til undervisere ved de gymnasiale uddannelser skal dels sikre en ensartet 

national standard for undervisernes faglige kompetencer og dels sikre at en kandidat ved en ansættelse er 

klar til at påbegynde et pædagogikumforløb, jf. brev af 15. maj 2018 om ”Ansættelse af nye lærere og 

vurdering af faglige kompetencer på det gymnasiale område”. 

 

GL, DJØF, IDA og Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier – Lederne (DEG-L) bakker op om et nationalt 

kompetencekrav, men vi ønsker at gøre opmærksom på, at erhvervsgymnasierne oplever særskilte 

udfordringer med manglende sammenhæng mellem relevante kandidatuddannelser og faglige mindstekrav 

i forbindelse med rekruttering og fastholdelse af undervisere til hhx- og htx-uddannelsernes profilfag.  

 

Uklare krav og muligheder for faglig opkvalificering på universiteterne medfører, at mulige kompetente 

kandidater afvises eller opgiver at blive ansat til at undervise i profilfag på hhx og htx. Skolerne må således 

ansætte personale i tidsbegrænsede ansættelser, også når der i realiteten er tale om faste stillinger. Det 

betyder også, at undervisningen afvikles af personale uden pædagogisk uddannelse. 

 

Det skal understreges, at ingen af organisationerne i denne henvendelse ønsker at sænke kravene til de 

kandidater, der ansættes. Tværtimod er hensigten med de ændringer, vi foreslår, at bringe hele 

talentmassen i spil og undgå, at kvalificerede kandidater frasorteres som følge af komplicerede og 

uigennemsigtige regler. 

 

Eftersyn af de faglige mindstekrav vedr. en række fag på det erhvervsgymnasiale område, hvor der ikke 

er oplagte tofags-kandidatuddannelser 

Uddannelses- og Forskningsministeriet og Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har i maj 2020 udsendt en 

vejledende oversigt over universitetsfag, der giver faglig kompetence til at undervise i gymnasiefag. Af 

denne vejledning fremgår det, at der til en lang række fag fra den erhvervsgymnasiale fagrække ikke findes 

en tofags-kandidatuddannelse, der kvalificerer til undervisning i faget. Desuden er undervisningen på nogle 

universiteter tilrettelagt som flerfaglige forløb og problemorienteret projektarbejde, hvilket kan gøre det 

vanskeligt ud fra eksamensbeviset at identificere den faglighed, der er relevant for et givent gymnasiefag.  

 

Dette skaber ofte problemer med fødekæden fra universitetsfagene til de profilbærende studieretningsfag, 

som hhx- og htx-elever har på A-niveau og som indgår i mange elevers SOP opgaver, m.m. - eksempelvis 

kommunikation/it, teknikfag og teknologi på htx samt afsætning, virksomhedsøkonomi og international 

økonomi på hhx. 
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Den uklare eller manglende forbindelse mellem gymnasiefagenes faglige krav og den faglighed, 

kandidaterne får på deres videregående uddannelse, skaber usikkerhed for de studerende, der ønsker et 

fremtidigt job som gymnasielærer, samt usikkerhed i rekrutteringsfasen hos både arbejdssøgende og 

arbejdsgiver.  

 

GL, DJØF, IDA og DEG-L er opmærksom på, at der netop er igangsat en proces, der skal forsøge at 

imødekomme udfordringer med faglige mindstekrav og vurdering af lærerkompetencer. Vi mener dog 

stadig, at der er behov for at gøre opmærksom på behovet for at imødekomme de særskilte udfordringer 

på det erhvervsgymnasiale område.  

 

Derfor opfordrer GL, DJØF, IDA og DEG-L til, at Uddannelses- og Forskningsministeriet og Styrelsen for 

Undervisning og kvalitet i fællesskab igangsætter et eftersyn af mindstekravene til de erhvervsgymnasiale 

fag, hvor der er problemer med fødekæden fra kandidatuddannelserne, med henblik på at opnå et bedre 

match mellem kandidaternes uddannelse og de påkrævede faglige kompetencekrav i en række 

erhvervsgymnasiale profilfag. Eftersynet skal også afklare, hvilke uddannelser der kvalificerer til jobbet som 

gymnasielærer i de pågældende fag. Eftersynet bør foretages med jævne mellemrum og bør have særlig 

opmærksomhed, når gymnasiale læreplaner og studieordninger ændres eller nye kandidatuddannelser 

med nye fagkombinationer kommer til.  

 

Vi anbefaler desuden, at informatik, it og det tekniske område får et særskilt og akut eftersyn pga. de 

særlige udfordringer, skolerne oplever ift. netop disse fagområder.  

 

GL, DJØF, IDA og DEG-L stiller sig gerne til rådighed for uddybende spørgsmål ift. denne presserende 

problemstilling. 
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