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Uddannelses- og Forskningsudvalget 

Folketinget  

Christiansborg 

1240 København K 

I brev af 29. november 2018 har udvalget efter ønske fra Carolina Magdalene 

Maier (ALT) stillet mig følgende spørgsmål: 

Alm. del spørgsmål 50 

 

”Vil ministeren kommentere henvendelse om fejl i studieordninger på Århus Uni-
versitet og redegøre for om ministeren vil imødegå forespørgslen om dispensa-

tion, jf. UFU alm. del - bilag 35?” 

Svar 

 
Aarhus Universitet har i en årrække tilrettelagt nogle uddannelser rettet mod un-

dervisning i gymnasiet forkert, hvorved en række dimittender mangler 30 ECTS-

point på deres sidefag for at opnå faglig undervisningskompetence i sidefaget. Det 

er meget kritisabelt.  

 
Kravene til gymnasielæreres faglige kompetencer er en del af gymnasieloven, 

som hører under undervisningsministeren. Gymnasieloven giver ikke under-

visningsministeren mulighed for at dispensere fra kravene til gymnasielæreres fag-

lige kompetencer. Kravene understøtter et højt fagligt udbytte for gymnasieele-

verne, som er en forudsætning for, at vi får dygtige studerende på de videregå-

ende uddannelser.   

 
Det er ikke nogen nem situation for de berørte. Jeg vil derfor søge tilslutning hos 

Folketingets Finansudvalg til en løsning, hvor de berørte kan læse de manglende 

ECTS-point gratis og på særligt fleksible vilkår som enkeltfag på Aarhus Universi-

tet. Det var samme løsning, som vi brugte i forbindelse med den tilsvarende sag 

på Aalborg Universitet. Ministeriet har herudover været i dialog med universite-

terne for at understøtte, at der ikke begås samme fejl på andre uddannelser rettet 

mod undervisning i gymnasiet.  

 

Undervisningsministeriet har oplyst, at de berørte dimittender kan gennemføre 

pædagogikum – også inden de er færdige med sidefagssuppleringen. De vil 

kunne påbegynde og gennemføre pædagogikum i deres hovedfag. Skolens le-

delse kan efterfølgende tildele den pågældende underviser undervisningskompe-

tence i sidefaget, når vedkommende har aflagt de 30 ECTS-point i sidefagsforlæn-
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gelse og har fulgt et kort fagdidaktisk kursus. I mellemtiden kan vedkommende un-

dervise i sidefaget i en tidsbegrænset ordning. Undervisningsministeriet har herud-

over oplyst, at de vil vejlede skolerne i forhold til at håndtere denne situation. 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Tommy Ahlers 
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