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Til udbydere af gymnasiale uddannelser 

 

Til institutionens leder 

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet udsender hermed vedlagte brev 

vedrørende lærerkompetencer på det gymnasiale område til alle udbydere 

af gymnasiale uddannelser.  

 

En række henvendelser, tilbagemeldinger fra tilsynsførende, kursusledere 

med videre indikerer, at skoler og institutioner flere steder ikke er til-

strækkeligt opmærksomme på kravene til lærernes kompetencer på de 

gymnasiale uddannelser. På den baggrund har vi udarbejdet vedlagte brev 

med en overordnet beskrivelse og præcisering af centrale forhold vedrø-

rende skolernes vurdering af faglige kompetencer, som forhåbentlig kan 

være en hjælp i det løbende arbejde med at vurdere lærerkompetencer. 

 

Det skal her særligt fremhæves, at påbegyndelse af pædagogikum i et fag 

forudsætter, at kandidaten har faglig kompetence til at undervise i det 

pågældende fag. Hvis styrelsen via den tilsynsførende i pædagogikum 

eller andre henvendelser får kendskab til, at skolens leder har truffet en 

afgørelse om faglig kompetence, der strider mod kravene til faglig kom-

petence, rådgiver styrelsen skolelederen om det videre forløb. Dette be-

står som hovedregel i, at pædagogikum afbrydes, og det sker ofte først, 

når kandidaten er relativt langt inde i forløbet. En sådan situation er na-

turligvis uhensigtsmæssig for både pædagogikumkandidaten og skolen og 

bør derfor undgås. 

 

Det skal derudover særligt fremhæves, at lærere, der har faglig kompe-

tence, men ikke har pædagogikum, skal ansættes med en betingelse om, 

at de består pædagogikum inden for første år og derved opnår undervis-

ningskompetence. Skolens leder kan kun i særlige tilfælde beslutte, at 

pædagogikum påbegyndes senest ét år efter ansættelsen eller gennemfø-

res med en længere tilrettelæggelse, og der skal i sådanne særlige tilfælde 

foreligge en foreløbig uddannelsesplan. 

 

Med venlig hilsen 

 

Birte Iversen 

Kontorchef 


