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Høring vedr. forslag til lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser
AC har den 5. marts 2007, fra Undervisningsministeriet, modtaget høring over forslag til lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser til høring. AC har
udsendt udkastet til lovændring til høring i medlemsorganisationerne og skal på
den baggrund fremkomme med bemærkninger.
Generelle bemærkninger
AC finder, at der med aftalen om professionshøjskoler for videregående uddannelser som regeringen har indgået sammen med Socialdemokraterne, Det Radikale
Venstre og Dansk Folkeparti, og i forlængelse heraf, fremsættelsen af lovforslaget,
er givet gode rammer for at styrke kvaliteten af eksisterende professionsbacheloruddannelser samt skabe grobund for nye erhvervsrettede professionsbacheloruddannelser.
AC er enig i hensigten med en institutionsreform for professionsbacheloruddannelserne som formuleret i bemærkningerne til lovudkastet, nemlig at etablere en
stærk sektor med klar profil og rollefordeling til universiteterne og deres uddannelser. Ligeledes er AC enig i den særlige uddannelsesprofil som fremgår af bemærkningerne: At dimittenderne fra professionsbacheloruddannelser skal kunne gå direkte i erhverv og beskæftigelse og, at uddannelserne er forankret i praksis og kendetegnes af samspillet mellem teori og praksis.
AC støtter målsætningen om, at flere unge skal have en videregående uddannelse
og ser en stærk professionshøjskolesektor som et væsentligt tiltag i bestræbelserne
på at nå dette mål. At der er store udfordringer for sektoren er åbenlyst i form af
svigtende tilgang og høje frafald. Der er derfor næppe tvivl om, at skal målsætningen indfris, er det afgørende, at de videregående uddannelser uden for universitetssektoren bliver så attraktive, at de kan tiltrække deres andel af de uddannelsessøgende samt fastholde de studerende på uddannelserne.
Det fremgår endvidere i lovforslagets bemærkninger, at der med reformen ”samtidig skabes grundlag for i videre omfang end hidtil at sikre de professionsbachelorer,
der ønsker dette, reelle muligheder for umiddelbar adgang til universitetsuddannelserne på kandidat- og masterniveau på lige fod med de universitetsuddannede bachelorer”. AC finder her behov for at understrege, at professionsbachelorer - efter

en individuel vurdering fra universitetet - skal kunne optages på en kandidat- eller
masteruddannelse, når forudsætningerne er til stede herfor. Det tjener derimod ikke til uddannelsernes profil, hvis en reform forsøger at sætte sig mellem to stole,
hvor man på den ene side vil opbygge en stærk profil for praksisnære uddannelser
med et direkte erhvervssigte, og på den anden side akademiserer uddannelserne
for, at flest mulige skal have mulighed for en overbygning på kandidatniveau.
Specifikke bemærkninger
Ingeniørhøjskoler
I forhold til ingeniørhøjskolerne finder AC behov for at knytte en række kommentarer til lovforslaget. I § 59 defineres ingeniørhøjskolernes formål. AC skal kraftigt
anbefale, at ingeniørhøjskolerne omfattes de samme krav som stilles til professionshøjskolerne i § 5. Institutionerne udgør en væsentlig del af den samlede professionsbachelorsektor, og derfor bør det på samme vis være gældende, at ingeniørhøjskolerne pålægges at udvikle eksisterende og nye professionsbacheloruddannelser samt efter- og videreuddannelser i tilknytning hertil. Ingeniørhøjskolerne har allerede i dag omfattende samarbejder med universiteter og andre relevante parter,
nationalt og internationalt. AC skal advare mod en indskrænkning af institutionernes nuværende status og vilkår, idet dette vil være i modsætning til lovforslagets
ånd og intention.
AC skal i øvrigt henvise til høringssvar fra Ingeniørforeningen i Danmark (IDA) for
yderligere bemærkninger vedrørende ingeniørhøjskolerne.
Strategiske samarbejder med universiteter
Det fremgår af lovforslaget, at professionsbacheloruddannelserne skal bygge på
nyeste viden og forskning. For at dette kan opfyldes, skal der etableres strategiske
samarbejder mellem professionshøjskolerne og universiteter samt andre relevante
forskningsinstitutioner. Det fremstår imidlertid ganske uklart, hvorledes sådanne
strategiske samarbejder skal udfoldes. AC skal derfor anbefale, at det bliver klarlagt, hvilke pligter og rettigheder professionshøjskolerne og universiteterne samt
øvrige forskningsinstitutioner har i dette samarbejde.
Medarbejderforhold
En vellykket reformproces afhænger af lærerkræfterne på institutionerne. AC skal
anbefale, at dannelsen af færre og større professionshøjskoler understøttes af trygge og forudsigelige vilkår for medarbejderne. Det følger heraf, at der etableres
kompetenceudviklingstilbud til medarbejderne, at medarbejderne gives garanti for,
at ingen afskediges som følge af dannelsen af professionshøjskoler samt at medarbejderens løn- og ansættelsesvilkår svarer til de opgaver, der fremover skal udføres.
AC skal i øvrigt henvise til høringssvar fra DM (Dansk Magisterforening) for yderligere bemærkninger vedrørende medarbejderforhold.
Institutionssammenlægninger
Af § 39 i lovforslaget fremgår, at undervisningsministeren kan tillade, at en anden
offentlig eller privat institution med et udbud svarende til professionshøjskolens udbud indgår i en sammenlægning efter § 38 med en professionshøjskole. Det er jf.
lovbemærkningerne "ikke hensigten, at bestemmelsen skal bruges til at ændre ved
det forhold, at institutionerne ikke kan lægge sig sammen, når der er tale om institutioner med kerneopgaver på et andet uddannelsesniveau." AC skal understrege
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vigtigheden af denne intention og mener derfor, at den bør fremgå mere klart af
både § 39 og de tilhørende lovbemærkninger.
Afslutningsvist skal AC støtte, at professionshøjskolerne efter en årrække, fx 5-6
år, bliver underkastet en ekstern evaluering med henblik på at vurdere realiseringen af de mangeartede mål med reformen.
Med venlig hilsen
Birgit Bangskjær
Direkte nr.: 33 69 40 26
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