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Vedr.: Indstilling til bestyrelsen om nedsættelse af studieråd 

 
Resumé 
Bestyrelsen skal tage stilling til nedsættelse af studieråd.  
 
Dette notat indeholder en indstilling om nedsættelse af studieråd for 
perioden 2014-2018 samt en kort beskrivelse af studerådenes formål 
og opgaver.   
 
Indstilling om nedsættelse af studieråd for perioden 2014-2018 
I henhold til § 13, stk. 2 i Lov om professionshøjskoler for videregående 
uddannelser kan en professionshøjskoles bestyrelse vælge at nedsæt-
te interne studieråd.  
 
Der er ikke krav om, at der skal oprettes studieråd, men VIAs tidligere 
bestyrelser har på baggrund af indstillinger fra højskolerne og de lokale 
uddannelsesmiljøer oprettet en række studieråd, bl.a. for alle udbuds-
stederne inden for lærer- og pædagoguddannelsen, og den komplette 
liste af de oprettede studieråd fremgik af VIAs vedtægt. I forbindelse 
med processen med at revidere og forenkle vedtægterne for institutio-
nerne i 2013, udgik denne del af vedtægten. Det er ikke længere et 
krav, at listen af studieråd skal fremgå af vedtægten og derfor kan be-
styrelsen nu tage stilling til nedsættelse af studieråd, uden at det efter-
følgende kræver ændringer i vedtægten.   
 
I denne sammenhæng er VIAs højskoler blevet anmodet om at pege på 
de studieråd, der ønskes videreført. På baggrund af tilbagemeldingerne 
fra højskoler og de lokale uddannelsesmiljøer indstilles det, at bestyrel-
sen nedsætter følgende studieråd i VIA: 
 
– Studieråd ved Psykomotorikuddannelsen i Randers 
– Studieråd ved læreruddannelsen i Nørre Nissum  
– Studieråd ved læreruddannelsen i Silkeborg  
– Studieråd ved læreruddannelsen i Skive  
– Studieråd ved læreruddannelsen i Århus  
– Studieråd ved pædagoguddannelsen i Horsens  
– Studieråd ved pædagoguddannelsen i Holstebro  
– Studieråd ved pædagoguddannelsen i Ikast  
– Studieråd ved pædagoguddannelsen i Thisted  
– Studieråd ved pædagoguddannelsen i Viborg  
– Studieråd ved pædagoguddannelsen i Randers  
– Studieråd ved pædagoguddannelsen Aarhus og Grenå  
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Studierådenes formål og opgaver 
Studierådenes formål og opgaver er beskrevet i § 13 stk. 2 og 3 i Lov 
om professionshøjskoler, hvoraf det fremgår: 
 

Stk. 2. Bestyrelsen kan efter indstilling fra rektor endvidere organisere professi-
onshøjskolen med interne studieråd for grunduddannelserne, herunder studieråd for 
særskilte, lokale uddannelses- og studiemiljøer med udbud af den eller de samme 
professionsbacheloruddannelser, for at sikre de lokale uddannelsessteders mulighed 
for indflydelse på uddannelse og undervisning samt professionshøjskolens varetagel-
se af den opgave, der er nævnt i § 4, stk. 3. 

Stk. 3. Studierådene rådgiver uddannelsesudvalg, rektor og bestyrelsen om tilret-
telæggelse, gennemførelse og udvikling af grunduddannelser og efter- og videreud-
dannelser i tilknytning hertil. Studierådene udarbejder forslag til studieordning og 
ændringer heri til uddannelsesudvalg. 

 
Organisering af studierådenes arbejde 
Af Lov om professionshøjskoler og bemærkningerne til det oprindelige 
lovforslag kan man udlede, at der ikke er formelle krav til, hvordan stu-
dierådenes arbejde skal organiseres. Studierådenes organisering kan i 
forhold til struktur, størrelse og mødevirksomhed således tilpasses det 
enkelte uddannelsesområde/uddannelsessted. 
 
Forretningsorden 
Organisering af arbejdet kan beskrives i en forretningsorden, der natur-
ligvis skal formuleres i henhold til de opgaver, som studierådene har. 
De enkelte studieråd udarbejder selv sin forretningsorden.  
 
Valgperiode 
Det anbefales, at studierådenes valgperiode følger bestyrelsens, og at 
der udpeges nye/genudpeges medlemmer til de studieråd, der fortsæt-
ter i perioden fra 2014-2018.  
 
Snitflade til uddannelsesudvalgene  
Studierådenes og uddannelsesudvalgenes opgaver er sammenligneli-
ge, idet begge organer har en rådgivende funktion. Der er dog en række 
grundlæggende forskelle i forhold til genstandsfelt, niveau og sam-
mensætning. Uddannelsesudvalgene er obligatoriske, mens studieråd 
er lokale organer, som man kan vælge at nedsætte på et uddannelses-
sted, hvor studierådet så kan bidrage til at bevare og udvikle et uddan-
nelsessteds/uddannelsesområdes særlige identitet og kultur.       




