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Til medlemmerne af de faglige grupper  
 
Tak for din villighed til at deltage i arbejdet med at udforme nye fagbeskrivelser for 
fagene i læreruddannelsen. Arbejdet med fagbeskrivelserne er en vigtig del af ud-
møntningen af den politiske aftale om en ny læreruddannelse, som et bredt flertal i 
Folketinget indgik 13. september 2022. 
 
Uddannelses- og Forskningsstyrelsen (UFS) nedsætter hermed de 25 faglige 
grupper, der skal udarbejde i alt 30 fagbeskrivelser til læreruddannelsens fag. Se 
venligst bilag 1 for en oversigt over alle medlemmerne i de faglige grupper. 
 
Du inviteres til et virtuelt opstartsmøde om arbejdet 6. oktober 2022 kl. 10.00-
12.00 sammen med de øvrige medlemmer af de faglige grupper. Der vil blive ud-
sendt en separat mødeindkaldelse i Outlook.  
 
For de personer, som er forhindrede i at deltage i opstartsmødet, afholdes der et 
opsamlende møde 11. oktober kl. 13.00-15.00.  
 
Det er en klar målsætning i den politiske aftale, at fagbeskrivelserne skal være 
korte og indeholde få, klare og overordnede mål, så der bliver rum til underviser-
nes professionelle dømmekraft og til lokale toninger af uddannelsen. De nærmere 
krav til udarbejdelsen af fagbeskrivelser beskrives i en skabelon for og en vejle-
ding til fagbeskrivelser, jf. bilag 2 og 3.  
 
De faglige gruppers sammensætning 
De faglige grupper er sammensat på baggrund af indstillinger fra Danske Professi-
onshøjskoler, censorformandskabet for læreruddannelsen, Børne- og Under-
visningsministeriet samt Danske Universiteter. Personen indstillet af Danske Pro-
fessionshøjskoler fungerer i hver gruppe som koordinator med ansvar for at skrive 
for på et første udkast til en fagbeskrivelse og for at indkalde til (virtuelle) møder i 
gruppen. Gruppens medlemmer er i øvrigt ligestillede og indgår i arbejdet på lige 
fod.  
 
Der gives ikke honorar for deltagelsen i de faglige grupper. 
 
De faglige gruppers opgaver 
De faglige gruppers arbejde indledes primo oktober 2022 og afsluttes primo april 
2022, hvor en ny bekendtgørelse med fagbeskrivelserne som bilag forventes ud-
stedt. Størstedelen af de faglige gruppers arbejde forventes dog at ligge i første 
del af forløbet frem til den 18. november, hvor de faglige grupper skal indsende 
færdige udkast til fagbeskrivelser.  
 
Konkret består arbejdet i følgende:  

 
 

  
 



 
 

 Side 2/2 

Uddannelses- og 
Forskningsstyrelsen 
  

- Medlemmerne deltager i et virtuelt opstartsmøde for alle medlemmerne i 
de faglige grupper 6. oktober 2022, blandt andet med gennemgang af den 
fælles skabelon og dertilhørende vejledning for fagbeskrivelser, jf. bilag 4.  

- De faglige grupper med ansvar for de fire fag i grundfagligheden deltager 
desuden i et særligt formøde med henblik på at koordinere indholdet på 
tværs af fagene. Dette formøde afholdes 14. oktober kl. 10.00-11.00. Der 
udsendes separat indkaldelse til mødet i Outlook. 

- Grupperne forholder sig til skriftlige input fra organisationer med særlig 
faglig indsigt i de enkelte fag. Disse formidles til grupperne via UFS. 

- Grupperne planlægger arbejdet internt, herunder indkalder til det nødven-
dige antal møder. 

- De grupper, der skal udarbejde to beslægtede fagbeskrivelser, sikrer en 
fornuftig koordinering af indholdet i de to fagbeskrivelser. 

- Grupperne indsender færdige forslag til fagbeskrivelser senest den 18. no-
vember 2022. 

- Grupperne forholder sig til eventuelle ændringsforslag fra en koordine-
rings- og redigeringsgruppe bestående af UFS og med bistand fra Danske 
Professionshøjskoler.   

- Grupperne bidrager, hvis der er behov for opfølgning efter drøftelser med 
aftalepartierne samt den eksterne høring. 
 

En deltaljeret tidsplan for udarbejdelse af de nye fagbeskrivelser for læreruddan-
nelsen indgår i vejledningen til fagbeskrivelser, jf. bilag 3.  
 
Med venlig hilsen 
 

 
Hans Müller Pedersen 
Direktør 
 
 
Vedlagte bilag: 
1 - Sammensætning af faglige grupper 
2 - Skabelon for fagbeskrivelser 
3 - Vejledning til fagbeskrivelser 
4 - Program for virtuelt opstartsmøde 
5 - Aftale om en reform af læreruddannelsen, 13. september 2022. 
6 - Bekendtgørelse med kompetencemål for den nuværende læreruddannelse 
7 - Kvalifikationsrammen for de videregående uddannelser. 


