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Undervisningsudvalget 
Folketinget 
Christiansborg 
1240 København K 

I brev af 27. november 2017 har udvalget efter ønske fra Mattias Tesfaye (S) stillet 

mig følgende spørgsmål: 

Alm. del spørgsmål 80  

 

Ministeren bedes redegøre for, hvor mange lærere og lærerstuderende, der 

modtager det obligatoriske maskinsikkerhedskursus efter det ikke længere er en 

del af ordinære undervisning på læreruddannelsen? 

Svar 

 

Styrelsen for Forskning og Uddannelse har indhentet oplysninger fra professions-

højskolerne. Indberetningerne er opstillet nedenfor.  

 

Oversigt over antal lærerstuderende fra den nye læreruddannelse samt deltagere på efter- og videre-

uddannelse, der har modtaget maskinsikkerhedskursus i perioden efterår 2013 til efterår 2017. 

 Antal lærerstuderende Antal deltagere 

Professionshøjskolen Absalon 65 261 

Professionshøjskolen Metropol 0 0 

Professionshøjskolen UCC 0 274 

University College Lillebælt 27 57 

University College Nord 0 71 

University College Syd 0 208 

University College VIA 0 79 

Samlet 92 950 

Kilde: Indberetning fra professionshøjskolerne. 

 

Som det fremgår af oversigten, angiver fem ud af syv professionshøjskoler i deres 

indberetning, at maskinsikkerhedskurset ikke er indgået i undervisningen i hånd-

værk og design på læreruddannelsen i perioden efterår 2013 til 2017.  

 

De studerende modtager imidlertid undervisning i sikkerhed som en del af under-

visningen i håndværk og design.  

 

Undervisningsudvalget 2017-18
UNU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 80
Offentligt
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Der fremgår således følgende færdigheds- og vidensmål af læreruddannelsesbe-

kendtgørelsens kompetencemål for håndværk og design: 

 Færdighedsmål: Den studerende kan anvende og vejlede i forsvarlig brug af 

relevante elevbetjente maskiner og værktøj. 

 Vidensmål: Den studerende har viden om maskinbrug og værktøjslære, 

samt arbejdsmiljø og sikkerhed i værkstedet. 

 

Hensigten er, at de studerende efter bestået undervisningsfag er fuldt kompetente 

til at undervise i håndværk og design i skolen, herunder at varetage sikkerheden i 

relation til elevarbejde.  

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Søren Pind 
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