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Kære Stefan Hermann 

 

På baggrund af gennemført prækvalifikation af Københavns Professionshøjskoles 

ansøgning om godkendelse af dublering af udbud er der truffet følgende 

afgørelse: 

 

Godkendelse af udbud af uddannelsen til professionsbachelor som lærer i 

folkeskolen (Hillerød) 

 

Afgørelsen er truffet i medfør af § 20, stk. 1, nr. 1, i bekendtgørelse om 

akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af 

videregående uddannelser (nr. 1558 af 2. juli 2021 med senere ændring) og § 3 i 

bekendtgørelse nr. 271 af 22. marts 2014 om særlige betingelser for godkendelse 

af udbud af erhvervsakademiuddannelser, professionsbacheloruddannelser, 

akademiuddannelser og diplomuddannelser. 

 

Det er en forudsætning for godkendelsen, at uddannelsen og dennes studie-

ordning opfylder uddannelsesreglerne, herunder bekendtgørelse nr. 1068 af 8 

september 2015 med senere ændringer om uddannelsen til professionsbachelor 

som lærer i folkeskolen. 

 

Da Københavns Professionshøjskole er positivt institutionsakkrediteret, gives 

godkendelsen til umiddelbar oprettelse af udbuddet. 

 

Ansøgningen er blevet vurderet af Det rådgivende udvalg for vurdering af udbud af 

videregående uddannelser (RUVU). Vurderingen er vedlagt som bilag. 

 

Ved spørgsmål til afgørelsen kan Uddannelses- og Forskningsstyrelsen kontaktes 

på pkf@ufm.dk.  

 

Sprog: Dansk 

 

Med venlig hilsen 

 
Christina Egelund 

 

Bilag: 1 – RUVU’s vurdering af ansøgningen 

mailto:pkf@ufm.dk
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Bilag 1 – RUVU’s vurdering af ansøgningen 

 

Nr. D2 – Dublering – prækvalifikation 
(Efterår 2022) 

Status på ansøgningen:  
Godkendt 

Ansøger og 
udbudssted: 

Københavns Professionshøjskole, Hillerød 
 

Uddannelsestype: Professionsbacheloruddannelse 
 

Uddannelsens 
navn 
(fagbetegnelse): 

Lærer i folkeskolen 

Den uddannedes 
titler på hhv. 
da/eng: 

- Professionsbachelor som lærer i folkeskolen 
- Bachelor of Education 

Hovedområde: Pædagogiske område 
 

Genansøgning (J/N): Nej 

Sprog: Dansk 
 

Antal 
ECTS: 

240 ECTS 

Link til ansøgning 
på pkf.ufm.dk: 

http://pkf.ufm.dk/flows/b01924ab75899bf4a601576478070fa5  

Link – 
Uddannelses-
Guiden: 

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

 

RUVU’s vurdering 
på møde d. 24. 
oktober 2022: 

RUVU vurderer, at ansøgningen opfylder kriterierne som 

fastsat i bilag 4 i bekendtgørelse om akkreditering af 

videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af 

videregående uddannelser (nr. 1558 af 2. juli 2021 med 

senere ændring). 

RUVU bemærker, at udbuddet indgår i den politiske aftale 

om ’Flere og bedre uddannelsesmuligheder i hele landet’. 

RUVU har noteret sig den politiske ambition, men RUVU har i 

sin vurdering, og som det følger af reglerne om 

prækvalifikation, alene forholdt sig til behov og relevans ved 

de pågældende uddannelser og udbud, herunder om disse 

elementer er tilstrækkeligt belyst og dokumenteret i 

ansøgningen. 

RUVU vurderer, at ansøgningen har dokumenteret, at der 

også er et stort behov for læreruddannede i de 

nordsjællandske kommuner. RUVU finder det meget positivt, 

at KP gennem en grundig inddragelse af otte 

nordsjællandske kommuner arbejder med at udvikle 

udbuddet, samt med at udvikle mulige brobygningsforløb og 

efter- og videreuddannelsesaktiviteter. 
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