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Høringssvar 

Høring af bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannel-

ser og professionsbacheloruddannelser.  
 

MVU-netværket (Lærerstuderendes Landskreds, Pædagogstuderendes Landssam-

menslutning, Sammenslutningen af Danske Socialrådgiverstuderende, og Sygepleje-

studerendes Landssammenslutning) takker for muligheden for at indgive hørings-

svar. 

 

Generelle bemærkninger 

Vi vil gerne udtrykke bekymring i forhold til § 13 i bekendtgørelse om adgang til er-

hvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser.  

 

Vi mener, at begrænsning af dobbeltuddannelse gør uddannelsessystemet mindre 

fleksibelt ved at begrænse de studerendes muligheder for at kombinere uddannelser 

og derved opnå specialiserede tværfaglige kvalifikationer og kompetencer.    

 

Endvidere er vi bekymrede for, at forslaget vil betyde et øget frafald under uddan-

nelsen, i visse tilfælde for studerende, med kort tid tilbage af deres uddannelse. 

Dette vil, udover omkostninger forbundet med start af ny uddannelse, betyde, at 

studerende ikke opnår bevis for deres opnåede kompetencer og kvalifikationer. Et 

øget frafald undervejs i uddannelse vil mindske forslagets effekt, da omkostninger 

ved påbegyndelse og halv gennemførsel af flere uddannelser til dels vil udligne de 

“sparede” omkostninger ved dobbeltuddannelse.  

 

En vigtig overvejelse i forhold til dette forslag er vejledning af uddannelsesmulighe-

der. Med dette forslag, bør det derfor overvejes hvorvidt der er behov for øget og 

bedre vejledning inden uddannelsesvalget finder sted. Det øgede behov for vejled-

ning må sikres gennem flere tilførte ressourcer. 

 

Vores arbejdsområder forandrer og udvikler sig og derfor er det også essentielt, at 

vores dimittender fortsat kan blive opkvalificeret inden for deres fagområde. Derfor 

vil vi også gøre opmærksom på væsentligheden af mulighederne for ef-

ter/videreuddannelse og den økonomiske prioritering af disse.  

 

Bemærkninger til § 13 stk. 3 

Vi undrer os over, hvordan udvælgelsen af de 4 uddannelser, der fremgår af bilag 3 

er foretaget. Vi vurderer at der er flere uddannelser, der kunne være relevante at 

tilføje til listen, herunder velfærdsprofessionerne.  

 

 



Bemærkninger til § 13 stk. 4  

Først og fremmest er det positivt, at der kan gives dispensationer på baggrund af 

helbredsmæssige forhold, der gør at man ikke længere kan benytte sin gennemførte 

uddannelse.  

 

Vi finder det uklart, hvem der skal vurdere om en uddannelse har været anvendt på 

arbejdsmarkedet indenfor de sidste 5 år. Hvis en uddannet socialrådgiver har haft 

ansættelse som projektleder i 5 år, vil der i så fald kunne opnås dispensation? Lige-

ledes finder vi det uklart, hvem der vurderer, hvad der kan betegnes som “væsentli-

ge ændringer” i den gennemførte uddannelse og ønsker at dette præciseres. 

 

Det er vigtigt for os, at vi også fremover har dygtige fagprofessionelle med flerfagli-

ge kompetencer. Arbejdsmarkedet efterspørger tværfaglige kompetencer og værdi-

en af at kombinere to bacheloruddannelser, vil i mange tilfælde give faglig mening. 

Eksempelvis er kombinationen pædagog/socialrådgiver efterspurgt til specifikke om-

råder inden for det sociale arbejde. Derfor henstille vi til, at man indskriver en ekstra 

dispensationsregel, hvor det er muligt at give dispensation til ansøger, hvis uddan-

nelseskombination giver fagligt mening og efterspørges på arbejdsmarkedet.  

 

Vi henstiller til at behandlingen af dispensationer foretages i relevante beslutnings-

organener, hvor der er repræsentanter fra ledelse, undervisere og studerende.  
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