
 
 
Afgørelsesbrev 
 

 Side 1/2 

8. november 2021 
 
Uddannelses- og 
Forskningsstyrelsen 
Uddannelsesudbud og Optag 
 
Haraldsgade 53 
2100 København Ø 
Tel. 7231 7800 
 
www.ufm.dk 
 
CVR-nr. 3404 2012 
 
Sagsbehandler 
Kevin Gønge 
Tel. 72 31 78 51 
kevg@ufm.dk 
 
Ref.-nr.  
21/42357-3  
 

  
 

University College Lillebælt 

ucl@ucl.dk 
 
 
 
 
 
Godkendelse af ny uddannelsesfilial 
 
 
Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifi-
kation af University College Lillebælts ansøgning om godkendelse af ny uddannel-
sesfilial truffet følgende afgørelse: 
 

Godkendelse af uddannelsesfilial af professionsbacheloruddannelse som 
lærer i folkeskolen i Svendborg 

 
Afgørelsen er truffet i medfør af § 20 i Akkrediteringsbekendtgørelsen (nr. 1558 af 
2. juli 2021 med senere ændring). 
 
Uddannelsen er omfattet af reglerne i bekendtgørelse nr. 1068 af 8. september 
2015 om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen. 
 
Da University College Lillebælt er positivt institutionsakkrediteret gives godkendel-
sen til umiddelbar oprettelse af uddannelsesfilialen. 
 
Ansøgningen er blevet vurderet af Det rådgivende udvalg for vurdering af udbud af 
videregående uddannelser (RUVU). Vurderingen er vedlagt som bilag. 
 
Godkendelsesperiode: 
Godkendelsen er gældende seks år fra første annoncerede optag, dog senest 
inden for 2 år efter 2022. 
                     
Udbudssted: 
Svendborg 
 
Sprog: 
Dansk 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Kevin Gønge 
Specialkonsulent 
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Nr. F3 – Ny uddannelsesfilial – prækvalifikation 
 

(Efterår 2021) 
 

Ansøger og udbudssted: University College Lillebælt, uddannelsesfilial i Svendborg 
 

Uddannelsestype: Professionsbachelor 
 

Uddannelsens navn 
(fagbetegnelse): 
 

Professionsbacheloruddannelse som lærer i folkeskolen 
 

Den uddannedes titler på 
hhv. da/eng: 

Professionsbachelor som lærer i folkeskolen 
 
Bachelor of Education 
 

Hovedområde: Pædagogiske område 
 

Genansøgning 
(J/N): 

N 

Sprog: Dansk 
 

Antal ECTS: 240 

Link til ansøgning på 
http://pkf.ufm.dk: 

http://pkf.ufm.dk/flows/0b757d8281e1026d6512c6d89c0008a6 
 

Link - Uddannelses-
Guiden: 

https://www.ug.dk/uddannelser/professionsbacheloruddannelser/ 
paedagogiskeuddannelser/laerer-i-folkeskolen 

 
  

 
RUVU’s vurdering på mø-
de d. 12. oktober 2021 

RUVU vurderer, at ansøgningen opfylder kriterierne, som er fastsat i bekendtgø-
relse nr. 1558 af 2. juli 2021, bilag 4, med senere ændringer. 
 
RUVU bemærker, at udbuddet indgår i den politiske aftale om flere og bedre 
uddannelsesmuligheder i hele landet. RUVU har noteret sig den politiske ambiti-
on, men RUVU har i sin vurdering og som det følger af reglerne om prækvalifika-
tion alene forholdt sig til behov og relevans ved de pågældende uddannelser og 
udbud, herunder om det er tilstrækkeligt belyst og dokumenteret i ansøgningen. 
 
RUVU noterer sig, at der opleves en generel mangel på læreruddannede natio-
nalt, og finder, at uddannelsesfilialen har potentiale til at fastholde og udbygge 
det eksisterende rekrutteringsgrundlag og bidrage til at imødekomme efter-
spørgslen efter læreruddannede i regionen. Der er desuden dokumenteret en 
stærk lokal opbakning til uddannelsesfilialen. 
 
RUVU noterer sig, at der foreligger en indsigelse fra Den Frie Lærerskole i Olle-
rup. Det bemærkes, at uddannelsesfilialens sigte er målrettet folkeskolen, men 
at UCL har en ambition om også at gøre filialen attraktiv for bl.a. efterskoler. Det 
vurderes dog, at udbuddet ikke vil have negativ betydning for Den Frie Lærerud-
dannelses rekrutteringsgrundlag eller arbejdsmarked, da den pågældende ud-
dannelsesfilial primært retter sig mod folkeskolen, og da den aktuelle efter-
spørgsel ikke imødekommes af nuværende udbud i området. 


