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GL's svar til udkast til "Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om pædagogikum i de 

gymnasiale uddannelser" 

  

Undervisningsministeriet har bedt om GL's bemærkninger til ovenstående bekendtgørelsesændrin-

ger med svarfrist senest 5. januar 2015. 

 
Undervisningens kvalitet på gymnasialt niveau er bl.a. sikret ved kravet til lærernes faglige og pædago-

giske kompetencer.  Med bekendtgørelsesændringen brydes disse kompetencekrav, idet lærere med HD 

2. del kan opnå specifik undervisningskompetence i fem gymnasiale merkantile fag på op til A-niveau 

på eux-forløb.  

 

Gymnasielæreres faglige baggrund i lange videregående uddannelser sikrer på nationalt plan, at den en-

kelte lærer har det faglige niveau til at løfte undervisningen i overensstemmelse med gymnasiefagenes 

læreplaner. Derfor skal det fortsat gælde, at udgangspunktet for lærerkompetencer for undervisning på 

gymnasialt niveau er, at man som lærer skal have erhvervet sig en kandidatgrad i den gymnasiale fag-

række. For de erhvervsgymnasiale uddannelser gælder særlige krav på udvalgte erhvervsrettede fag. Her 

er hovedkravet relevant uddannelse af mindst 3 1/2 års varighed på universitet, handelshøjskole eller in-

geniørhøjskole i kombination med 2 års relevant erhvervserfaring.  

 

En HD er en toårig diplomuddannelse (120 ECTS), som niveaumæssigt ligger langt under de kompeten-

cekrav, der er gældende for at kunne undervise i gymnasiale fag.  

 

Den sænkning af kompetencekrav til lærerne i fem specifikke, merkantile fag, der fremgår af §28a, stil-

ler elever i eux merkantile forløb kvalitativt ringere i den merkantile gymnasiale undervisning end andre 

elever på tilsvarende niveau i de gymnasiale uddannelser.  

 

GL noterer sig, at åbningen for HD 2. del ikke vil give generel undervisningskompetence i de gymnasia-

le uddannelser. 

 

GL undrer sig over, at lærere med HD 2. del ikke som gymnasiale lærere, der skal have undervisnings-

kompetence efter nuværende §28, skal gennemføre kursus i fagenes samspil. 

 

Med venlig hilsen 

Annette Nordstrøm Hansen, 

formand for GL 
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