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NOTAT 

Kommende besparelser på 

pædagoguddannelsen 

Regeringens 2% besparelser på uddannelsesområdet har store konsekvenser 
for UCC. Samtidig har vi i 2017 et fald i antal nye studerende og en let stigning i 
frafaldet. Derfor er alle uddannelsesområder blevet bedt om at fremlægge 
konkrete spareforslag.  
 
Pædagoguddannelsens lederforum har lavet en samlet plan for besparelser.  
 
Planen har været i høring i LSU og er godkendt af UCC’s direktion. 
Besparelserne træder i kraft 1. januar 2018. 
 
Tilpasning af uddannelsen ifm. revision af studieordningen 
 
1. Studiekonsulenttimerne udfases fra foråret 2018 

Studiekonsulenttimer udfases med implementeringen af ny studieordning. 
Det betyder, at studiekonsulentarbejdet skal være en del af undervisningen 
og varetages af det team, der har holdet på 1. semester. 
 

2. Ny GK1-prøveform: fra individuelle prøver til gruppeprøver 
Den nye prøveform er allerede implementeret fra efteråret 2017 og 
implementeres på Campus Carlsberg fra foråret 2018. 

 
3. Reduktion i antallet af undervisningsuger fra 18 til 15 uger 

Vi reducerer antallet af undervisningsuger fra 18 til 15 fra efteråret 2018. De 
sidste tre uger tilrettelægges som selvstudium og til prøver. Der er fortsat 12 
lektioner om ugen på nær på de to specialiseringskompetenceforløb, der får 
10 lektioner om ugen. 

 
 
Tilpasning af uddannelsen 
 
4. Reduktion af hold på Campus Carlsberg fra 24 til 20  

Der kommer færre hold og dermed flere studerende på hvert hold. 
Holdstørrelserne øges fra 32 til 36 studerende. Det svarer til 
holdstørrelserne på pædagoguddannelsen på Campus Nordsjælland.  

 
Drift 
 
5. 50 % besparelse på efteruddannelse, mødevirksomhed og rejser  

Besparelsen omfatter fx mødeforplejning og konferencedeltagelse. 
Besparelsen gælder både ledere, undervisere og studerende. 

 



 

 

Side 2 af 2 

6. Højere deltagerbetaling på Åben Uddannelse  
Deltagerbetalingen sættes op fra 7.000 kr. til 7.500 kr. Deltagerbetalingen 
har ikke været justeret i 10 år. 

 
 

Øvrige 
 
7. Reduktion af strategiske aktiviteter 

Pædagoguddannelsens ledelse har trukket tilsagn til en række projekter 
tilbage. Det drejer sig fx om udviklingsprojekter under den strategiske 
handleplan. Derudover sættes ”Profilen i pædagogisk udvikling” samt 
udviklingen af nye profiler på pause, og vi lukker de profiler, der har få 
ansøgere. 
 

8. Andre besparelsestiltag 
- 10 % reduktion på koordinatorer 
- BA-vejledning reduceres fra 8 til 7 vejledningstimer 
- Halvering af timer til studiekonsulentkoordinator 
- Internationalt område: besparelse på lønomkostninger 

 
 
Implementering 
Implementeringen af besparelserne følger det aktuelle arbejde med time-
fagfordeling.  


