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I henhold til § 18 i lov om professionshøjskoler for videregående ud-
dannelser som ændret ved LOV nr. 1614 af 26/12/2013 nedsætter 
bestyrelsen mindst ét uddannelsesudvalg for hvert uddannelsesområ-
de. 
Alle grunduddannelser og tilknyttede efter- og videreuddannelser, som 
VIA er godkendt til at udbyde, skal være tilknyttet et uddannelsesud-
valg. Flere uddannelser inden for samme uddannelsesområde kan 
dermed være samlet i et uddannelsesudvalg.1 
 
Uddannelsesudvalgenes opgave 
§ 18 nævner følgende opgaver: 
 

 uddannelsesudvalgene rådgiver bestyrelsen, rektor og ledelsen 
af det pågældende uddannelsesområde om uddannelsernes 
kvalitet og relevans for samfundet og om den regionale ud-
dannelsesdækning.2 

 
 uddannelsesudvalgene skal inddrages ved udvikling af nye og 

eksisterende uddannelser og ved udvikling af nye undervis-
nings- og uddannelsesformer. 
 

 uddannelsesudvalgene afgiver indstillinger om institutionsspe-
cifikke dele af studieordninger inden for udvalgets områder. 
 

 uddannelsesudvalgene kan af egen drift rådgive om andre 
spørgsmål, der vedrører uddannelsesområdet eks. innovations-
potentiale og praktikaftaler. 

 
Uddannelsesudvalgene skal ikke forholde sig til uddannel-
sens/uddannelsesområdets økonomi. 

                                                           
1 Samling af flere uddannelser under ét uddannelsesudvalg skal kunne begrundes fag-
ligt. Ved uddannelsesområde forstås således, at der skal være en faglig sammenhæng 
mellem de uddannelser, som et uddannelsesudvalg dækker. 
2 Kravet om, at uddannelsesudvalg skal rådgive i forhold til den regionale uddannelses-

dækning, er fastsat ved lov. Denne regionale forankring af uddannelsesudvalgene bety-
der dog ikke, at eksterne uddannelsesudvalgsmedlemmer skal have en specifik regional 
tilknytning. Ligeledes forhindrer det ikke uddannelsesudvalget i at rådgive ift. nationale 
eller flere regionale behov, såfremt uddannelser under uddannelsesudvalget dækker 
flere regionale områder eller udgør et samlet nationalt udbud. 
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Som følge af at uddannelsesudvalgene er nedsat i forhold til en enkelt 
grunduddannelse eller flere uddannelser inden for samme fagområde 
og rådgiver i forhold til de særlige vilkår, der gælder for uddannel-
sen/uddannelserne, er uddannelsesudvalgenes opgave meget fagspe-
cifik.  
 
Med vedtagelsen af LOV nr. 1614 af 26/12/2013 blev det aftagende 
arbejdsmarkeds (arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationer) repræ-
sentation i uddannelsesudvalgene styrket med henblik på at under-
støtte en systematisk inddragelse af det aftagende arbejdsmarked i 
dialog om uddannelserne herunder disses mål, indhold og resultater. 
 
Hvor der før 1. januar 2014 var krav om repræsentation fra en række 
andre grupper (bl.a. andre uddannelsesinstitutioner) er uddannelsesud-
valgenes praksisprofil således skærpet gennem sammensætningen. 
 
Sammensætningen understøtter således uddannelsesudvalgenes op-
gave, der består i at rådgive om uddannelsernes kvalitet og relevans, så 
bestyrelse, rektor og ledelse af det pågældende uddannelsesområde på 
bedste vis kan sikre, at uddannelserne og tilknyttet efter- og videreud-
dannelse udvikler sig i takt med de uddannelsessøgende, praksis og 
arbejdsmarkedet. På denne måde bidrager uddannelsesudvalgene til, 
at VIAs uddannelser løbende tilpasses arbejdsmarkedets behov. 
 
Et instrument i denne sammenhæng er at diskutere, om udmøntningen 
af uddannelserne og tilknyttede efter- og videreuddannelse i form af 
studieordningerne modsvarer de krav, som de uddannede skal leve op 
til efter endt uddannelse. Uddannelsesudvalget er derfor tillagt en op-
gave i forhold til at afgive indstillinger om studieordningernes instituti-
onsspecifikke dele inden for udvalgets område. 

Uddannelsesudvalgenes samarbejde med VIAs bestyrelse 
Det er VIAs bestyrelse, der efter indstilling fra de faglige højskoler, 
nedsætter VIAs uddannelsesudvalg. 
 
For at styrke samarbejdet mellem VIAs bestyrelse og uddannelsesud-
valg er der i VIA udviklet en tradition for, at VIA bestyrelse og ledelse 
og repræsentanter fra alle uddannelsesudvalg i VIA mødes til jævnlige 
seminarer – i udgangspunkt én gang årligt. 
Seminaret planlægges i samarbejde mellem VIAs øverste ledelse og 
bestyrelsesformanden og har fokus på at drøfte aktuelle problemstil-
linger. 
 
Seminarerne har ofte fokus på strategiske tiltag i VIA og dialogerne på 
seminarerne har blandt andet bidraget med værdifulde input i forbin-
delse med udarbejdelse af VIAs strategi. 

Uddannelsesudvalgenes samarbejde med VIAs højskoler 
I og med, at uddannelsesudvalgene opgaver er meget fagspecifikke, 
foregår udvalgenes mødevirksomhed i tæt samarbejde med VIAs fagli-
ge højskoler. 
Planlægningen af udvalgenes møder foregår således i samarbejde mel-
lem udvalgets formand og den ansvarlige højskoledirektør eller en re-
præsentant herfor. 
 
Højskoledirektøren eller en repræsentant herfor deltager i møderne 
uden stemmeret som sekretær for uddannelsesudvalget. Der ud over 
har den faglige højskoledirektør mulighed for at tilforordne repræsen-
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tanter fra ledelsen fra uddannelserne inden for uddannelsesudvalgets 
uddannelsesområde med henblik på faglig rådgivning. 

Forretningsorden 
VIAs bestyrelse har vedtaget en standardforretningsorden, som fast-
lægger nærmere forskrifter for uddannelsesudvalgenes virke. Det en-
kelte uddannelsesudvalg har mulighed for at foretage mindre tilføjelser 
i denne standardforretningsorden.  

Honorar/befordringsgodtgørelse 
Der ydes ikke honorar og som hovedregel ikke befordringsgodtgørelse 
for deltagelse i uddannelsesudvalgenes arbejde. 
VIAs bestyrelse har dog besluttet, at VIA University College dækker 
udgifter til befordring, såfremt den udpegningsberettigede organisati-
on ikke kan dække befordringsudgiften. 
 


