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Dette notat beskriver Danmarks Lærerforenings tilgang til at sikre lærere, 
børnehaveklasseledere og andre ansatte på LC’s overenskomst bedre mulig-
heder for kompetenceudvikling og efter- og videreuddannelse i fremtiden. 
Notatet beskriver Danmarks Lærerforenings syn på kvaliteterne ved kompe-
tenceudvikling og efter- og videreuddannelse, samt hvordan Danmarks Lærer-
forening grundlæggende ser kompetenceudvikling og efter- og videreuddan-
nelse skal styrkes i fremtiden.    
 
Notatet danner grundlag for arbejdet med kompetenceudvikling samt efter- 
og videreuddannelse, både i forhold til foreningens arbejde med politisk inte-
ressevaretagelse over for politiske aktører nationalt, internationalt og lokalt 
samt foreningens arbejde frem mod overenskomstforhandlingerne på det 
offentlige område i 2024.  
 
Notatet buges fx som baggrund for den medlemsinddragende proces på om-
rådet ”kompetenceudvikling” frem mod OK24 og præsenteres for kredsfor-
mænd internt i foreningen. Notatet kan desuden i ændret form præsenteres 
for politiske aktører og arbejdsgivere.     
  
 

Kompetenceudvikling styrker lærere, børnehaveklasseledere og sko-
len  
 
Kompetenceudvikling og efter- og videreuddannelse skal styrke folkeskolens mulighed for at 
rekruttere og fastholde.  
Kompetenceudvikling og efter- og videreuddannelse kan være med til at sikre 
fastholdelse i folkeskolen og skabe motivation for medarbejderne gennem et 
langt arbejdsliv samt skabe et bedre arbejdsmiljø med overskud, engagement 
og gejst i faget. Udviklingsmuligheder og karriereveje gør derfor skolen til en 
mere attraktiv arbejdsplads. 
 
Kompetenceudvikling og efter- og videreuddannelse skal styrke lærernes opgaveløsning i 
skolen. 
Kompetenceudvikling og efter- og videreuddannelse er essentielt for en styr-
ket varetagelse af opgaverne i skolen. Gennem kompetenceudvikling og efter- 
og videreuddannelse opnår og vedligeholder lærere, børnehaveklasseledere og 
specialister i og omkring skolen de relevante faglige kompetencer til at lykkes 
med kerneopgaven. Der er behov for mangeartede tilbud, hvor lærere, børne-
haveklasseledere og specialister udvikler deres faglighed. Didaktik, viden, pæ-
dagogik, fag, krav og politiske ønsker til skolen forandrer sig, og det stiller 
krav til udviklingen i kompetencerne, hvis lærere, børnehaveklasseledere og 
specialister også i fremtiden skal løse skolens opgaver på et højt niveau, som 
lever op til fx forældres og politikeres forventninger.  
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Kompetenceudvikling og efter- og videreuddannelse skal håndteres i skolens hverdag. 
Den praktiske håndtering af afviklingen af kompetenceudvikling og efter- og 
videreuddannelse for lærere, børnehaveklasseledere og specialister har betyd-
ning for alle parter på skolen. Det er en forudsætning for et godt udbytte af 
kompetenceudvikling og efter- og videreuddannelse, at f.eks. vikardækning, 
omfordeling af opgaver, forberedelse til og efterbehandling af et kursus hånd-
teres på en sådan måde, at det tilgodeser både elever, lærere, børnehaveklasse-
ledere og specialister. 
 
 

Kompetenceudvikling for alle i og omkring skolen   
 
Kompetenceudvikling og efter- og videreuddannelse skal sikres gennem kollektive løsninger  
Alle, som arbejder i og omkring skolen, skal sikres muligheder for at udvikle 
sig fagligt både som nyuddannet, midt i og i slutningen af arbejdslivet. Dan-
marks Lærerforening ser et stort behov for kompetenceudvikling og efter- og 
videreuddannelse blandt den samlede gruppe af lærere, børnehaveklasseledere 
og specialister i og omkring skolen. Dette skal sikres gennem en kollektiv 
model.  
 
Kompetenceudvikling og efter- og videreuddannelse skal være en ret og en pligt for lærere, 
børnehaveklasseledere og specialister i og omkring skolen.  
Danmarks Lærerforening mener, at kompetenceudvikling og efter- og videre-
uddannelse er af en sådan vigtighed, at det nationalt bør prioriteres. Der er 
brug for, at lærere, børnehaveklasseledere og specialister i og omkring skolen 
har en ret til at deltage i relevant og nødvendig kompetenceudvikling og efter- 
og videreuddannelse på rimelige vilkår. Heraf følger en professionel pligt for 
lærere, børnehaveklasseledere og specialister til at gøre brug af denne ret som 
en naturlig del af arbejdslivet. 
 
 

Kompetenceudvikling og efter- og videreuddannelse der er relevant og 
af høj kvalitet 
 
Kompetenceudvikling og efter- og videreuddannelse skal have fokus på fag-faglig opkvalifice-
ring  
Det er af stor betydning, at lærere, børnehaveklasseledere og specialister i og 
omkring skolen kan vedligeholde og udbygge sine særligt fag-faglige kompe-
tencer. Den enkelte ansatte skal kunne tilegne sig den nyeste viden inden for 
både faget og fagdidaktikken. Det handler ikke alene om lærernes undervis-
ningsfag, men også om deres generelle faglige udvikling efter endt lærerud-
dannelse    
 
Kompetenceudvikling og efter- og videreuddannelse skal ske med fokus på formaliseret efter- 
og videreuddannelse.  
Danmarks Lærerforening vil fastholde et fokus på formel efter- og videreud-
dannelse. Det vil sige forløb, som i alle tilfælde vil resultere i uddannelsesbevis 
og ofte også er bundet op på det internationale ECTS-pointsystem.  
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Samarbejde om kompetenceudvikling samt efter- og videreuddannelse  
 
Danmarks Lærerforening vil søge samarbejde med alle relevante parter  
Danmarks Lærerforening ønsker at afsøge alle muligheder for at fremme ad-
gangen til kompetenceudvikling og efter- og videreuddannelse, både i forhold 
til finansiering og organisering. Dette kan både ske i samarbejde med politiske 
aktører, både på nationalt og lokalt plan, og i forbindelse med forhandlinger 
med MEDST, KL og RLTN ved indgåelse af overenskomster samt i samar-
bejder med andre samarbejdspartnere.  

 
 
Behandlet på hovedstyrelsesmødet 4. oktober 2022 
 
 
 
 
 


