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Udkast til afslag til godkendelse  

Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser har på baggrund 
af gennemført prækvalifikation af UC Lillebælts ansøgning om godkendelse af nyt 
udbud, truffet følgende udkast til afgørelse:  

Afslag på godkendelse af udbud af  
Diplomuddannelsen i formidling af kunst og kultur for børn og unge i Vejle  

Afgørelsen er truffet i medfør af § 17 i bekendtgørelse nr. 745 af 24. juni 2013 om 
akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af nye vide-
regående uddannelser..   

Ansøgningen er blevet vurderet af Det rådgivende udvalg for vurdering af udbud af 
videregående uddannelser (RUVU). Vurderingen er vedlagt som bilag.  

Ministeren har ved afslaget lagt vægt på, at RUVU har vurderet, at ansøgningen 
ikke opfylder kriteriet for prækvalifikation, som fastsat i bekendtgørelse nr. 745 af 
24. juni 2013, bilag 4.   

Uddannelsesinstitutionen kan gøre indsigelse senest 10 hverdage efter modtagelsen 
af afgørelsen. Indsigelser indgives skriftligt til pkf@ui.dk  

 

Såfremt ministeriet ikke har modtaget indsigelser inden den fastsatte tidsfrist be-
tragtes afslaget som endeligt.   

Med venlig hilsen    

Jette Søgren Nielsen 
Kontorchef   

http://www.fivu.dk
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Bilag 1: RUVUs vurdering 
Ansøger: Professionshøjskolen Lillebælt 
Uddannelse: Diplomuddannelsen i Formidling af kunst og kultur til børn og unge 

Engelsk titel: Diploma in Mediation of Arts and Culture for Children and Young People 
Udbudssted: Vejle 
Uddannelsessprog

 

Dansk 
Beskrivelse af 
uddannelsen: 

Uddannelsens erhvervssigte 
Diplomuddannelsen i Formidling af Kunst og Kultur for Børn og Unge er en 1-årig uddan-
nelse, der typisk tilrettelægges på deltid. Uddannelsen, som er modulopbygget, har til formål 
at kvalificere den uddannede til selvstændigt at varetage pædagogiske funktioner som at 
planlægge, organisere, udvikle og realisere opgaver inden for formidling samt at udvikle 
egen praksis.   

Uddannelsen henvender sig til personer, der arbejder med formidling til børn og unge, fx 
museumsansatte, biblioteksansatte, kunstnere, lærere og pædagoger.  

Eksisterende ud-
bud 

Professionshøjskolen Syddanmark i Haderslev (Godkendt i 2009) 
Professionshøjskolen Sjælland i Nykøbing S (Godkendt i 2009) 
VIA University College i Holstebro (Godkendt i 2010) 

RUVU s vurde-
ring 

RUVU vurderer, at ansøgningen ikke opfylder kriterium 2, som fastsat i bekendtgørelse nr. 
745 af 24. juni 2013, bilag 4.   

Udvalget lægger vægt på, at aktiviteten på de eksisterende udbud er relativt lille (12,6 års-
elever i 2012). Det anbefales, at man evt. afventer og ser, om de eksisterende udbud opnår 
større markedsandele, før der godkendes flere udbud af uddannelsen. RUVU bemærker, at 
uddannelsen eventuelt kunne tilrettelægges som fjernundervisning eller blended learning 
med henblik på, dels at dække et evt. spredt geografisk behov, dels imødekomme de relativt 
små arbejdspladser, hvor det af behovsafdækningen fremgår, at man ikke har mulighed for 
at undvære personer i den daglige drift til efter- og videreuddannelse.   

 


