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Punkt nr. 4 

Godkendelse af indstilling fra praktikpladsforum om dimen-
sionering af optagelsespladser på pædagoguddannelsen i 
2007/2008 i Region Midtjylland  



 
Forretningsorden for Praktikpladsforum (PPF) i regi af KKR 
 
I henhold til Undervisningsministeriets skrivelse af 30. november 2006 samt notat fra KL af 26. okto-
ber 2006 har PPF-Midtjylland på sit møde den 24. januar 2007 vedtaget følgende forretningsorden: 

 
 

Praktikpladsforummets fundering og arbejdsopgaver 
§ 1 Praktikpladsforum er nedsat af KKR-Midtjylland og sammensat med 5 antal medlemmer udpeget af 
KKR-Region Midtjylland, 1 medlem fra BUPL, 1 medlem fra SL og 1 medlem fra Region Midtjylland. 
Uddannelsesinstitutionerne deltager med 1 tilforordnet medlem.  
Stk. 2 Praktikpladsforummets opgaver er 
 

• At afgive indstilling om antallet af uddannelsespladser til uddannelsen til pædagog til KKR-
Midtjylland på baggrund af en vurdering af behovet for færdiguddannede pædagoger i KKR’s 
geografiske dækningsområde samt muligheden for at skaffe praktikpladser. På dette grundlag 
samt på baggrund af politisk beslutning i de enkelte kommunalbestyrelser (og Region Midtjyl-
land) afgiver KKR-Midtjylland indstilling om dimensionering til Undervisningsministeriet.  

• At fordele uddannelsespladser mellem uddannelsesstederne (professionshøjskoler).     
 
§2 Praktikpladsforum vælger en formand blandt de af KKR-Midtjylland udpegede medlemmer. 
 
§3 Til at forberede arbejdet i Praktikpladsforum etableres et sekretariat, der sammensættes af 1 medlem 
(embedsmand) fra hver af KKR-Midtjyllands’s medlemskommuner samt et medlem fra Region Midtjyl-
land. Sekretariatet ledes af en tovholderkommune.  
 
Stk. 2 Sekretariat har til opgave at forberede Praktikpladsforums indstilling, jf. §1, stk. 2 i form af analy-
ser, undersøgelser mv. efter behov.   
 
 

Indkaldelse og afholdelse af møder 
§ 4 Formanden træffer bestemmelse om afholdelse af møder. 
Stk. 2 Formanden skal indkalde til møde, når mindst 3 medlemmer anmoder herom. 
Stk. 3 Er et medlem forhindret i at deltage i et møde, skal medlemmet snarest underrette sekretariatet 
herom. 
 
 
§ 5 Indkaldelser til møder sker i almindelighed med mindst 7 dages varsel. 
Stk. 2 Indkaldelsen skal normalt være ledsaget af en dagsorden med tilhørende materiale til dagsorde-
nens punkter. For så vidt sagens hastende karakter umuliggør dette, kan en revideret dagsorden og sup-
plerende materiale udsendes senere. 
Stk. 3 Punkter, som Praktikpladsforums medlemmer ønsker tilført dagsordenen, skal være sekretariatet 
i hænde senest 2 uger før mødets afholdelse. 
 
 

Mødets afholdelse 
§ 6 Praktikpladsforums møder ledes af formanden.  
Stk. 2 Såfremt denne har forfald, ledes mødet af et andet medlem udpeget af KKR-Midtjylland.  
Stk. 3 Formanden kan tillade, at andre end Praktikpladsforums medlemmer kan deltage i mødet. 



 
§ 7  Praktikpladsforum drøfter på møderne de sager, som er anført på dagsordenen. 
Stk. 2 Der kan kun træffes beslutninger om de punkter, der står på dagsordenen. 
Stk. 3 Spørgsmål uden for dagsordenen kan kun drøftes, hvis formanden og de fremmødte er enige 
derom.  
 
§ 8  Formanden drager omsorg for udfærdigelse af Praktikpladsforums indstilling til KKR-Midtjylland.    
Stk. 2 Kopier heraf samt mødereferat udsendes efter mødet til medlemmerne. 
Stk. 3 Referatet skal indeholde oplysninger om, hvem der var til stede på mødet. 
Stk. 4 Beslutninger godkendes på mødet og føres til referat. 
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Den 13. februar 2007       
 

Indstilling om dimensionering af optagelsespladser på pæda-
goguddannelsen i 2007/2008 i Region Midtjylland. 

 
Man skal hermed anmode Regionen om at behandle en indstilling 
fra Praktikpladsforum om dimensionering af optagelsespladser på 
pædagoguddannelsen i 2007/2008 i Region Midtjylland. 
 
Dimensioneringsopgaven af pædagoguddannelserne varetages fra 
den 1. januar 2007 af et politisk sammensat Praktikpladsforum 
(PPF), som er nedsat af KKR. PPF er sammensat af fem medlemmer 
udpeget af KKR, et medlem fra Regionsrådet, et medlem fra BUPL 
og et medlem fra SL. Uddannelsesinstitutionerne deltager med et 
tilforordnet medlem.  
 
Der er af holdt to møder  i PPF. På det sidste møde den 24. janu-
ar 2007 besluttede PPF, at indstille til KKR og Regionen, at opta-
gelsestal for 2007/2008 bliver på samme niveau og fordeling 
som i 2006/2007. 
 
Der vedlægges oversigt med tallene for dimensionering (bilag 1: 
Dimensionering af pædagoguddannelserne i 2007/2008). 
 
Begrundelsen for indstillingen om den uændrede dimensionering 
er, at PPF ikke har haft den fornødne tid til at udarbejde en analy-
se til en  kvalificeret begrundelse for eventuelle ændringer. PPF 
besluttede derfor også at anmode sekretariatet (der varetages af 
Århus Kommune) om at tilrettelægge et analysearbejde, der in-
volverer de berørte parter (kommuner, region, uddannelsessteder) 
og med opmærksomhed på den geografiske dækning. Analysear-
bejdet skal støtte den næste indstilling til KKR om dimensionering 
af optagelsestallet for 2008/2009, som skal  indsendes til Under-



   
   

visningsministeriet i efteråret 2007. PPF vil herunder anmode KL 
om at støtte analysearbejdet 
 
Indstilling om dimensionering af optagelsestallene skal være Un-
dervisningsministeriet i hænde senest den 1. marts 2007.  
 
Det kan oplyses, at KKR Midtjylland tiltrådte  PPFs forslag på møde 
den 7. februar 2007.  
 
Regionen bedes behandle den vedlagte indstilling om dimensionering 
og fremsende svar til Århus Kommune, Værkmestergade 15, 8000 
Århus C, Att.: Gitte Jakobsen eller på e-mail gja@bu.aarhus.dk senest 
den 27. februar 2007. 
 
 
På vegne af Praktikpladsforum 
 
 
Evald Asp Sørensen 
formand 
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./. Forretningsorden for PPF er vedlagt til orientering 
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Institutionsnummer Pædagogseminarium Samlet Dimensionering

Hovedantal
Optag pr. 
1/10 2007 

 Optag pr. 
1/3 2008  I alt 

Region Hovedstaden Antal 595 595 1190
161403          CVU Storkøbenhavn (Højvangsem., Bornholm) 0
219403          CVU Kbh. og N.sjælland (Hillerød Pædagogseminarium) 0
225401          CVU Kbh. og N.sjælland (Dannerseminariet) 0
151401          CVU Storkøbenhavn (Ballerup-Seminariet) 0
157405          CVU Kbh. og N.sjælland (Gentofte Socialpædagogiske Seminarium) 0
159402          CVU Storkøbenhavn (Gladsaxeseminariet) 0
161403          CVU Storkøbenhavn (Højvangsem., Glostrup) 0
173403          CVU Kbh. og N.sjælland (Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium) 0
101418          CVU Kbh. og N.sjælland (Københavns Pædagogseminarium) 0
101419          CVU Kbh. og N.sjælland (Hovedstadens Pædagogseminarium) 0
101420          CVU Storkøbenhavn (Københavns Socialpæd. sem.) 0
147409          Frøbelseminariet (Frederiksberg) 0

Region Midtjylland Antal
661406          CVU Vita (Holstebro Pædagogseminarium) 81 81 162
663402          CVU Midt-Vest (Ikast-Seminariet) 65 65 130
609403          Vitus Bering (Gedved pædagogseminarium) 62 62 124
791403          CVU Midt-Vest (Viborg-Seminariet) 112 112 224
751406          CVU Alpha (Peter Sabroe Seminariet) 100 100 200
751445          CVU Alpha (Jydsk Pædagog-seminarium) 175 175 350

Region Nordjylland Antal
821405          CVU Nordjylland (Hjørring Seminarium, pæd.) 0
827402          CVU Midt-Vest (Ranum Statsseminarium, pæd.) 0
851404          CVU Nordjylland (Skipper Clement Seminariet) 0
851405          CVU Nordjylland (Aalborg Socialpædagogisk Seminarium) 0

Region Sjælland Antal
265408          CVU Sjælland (Roskilde Pædagogiske Sem. (Fröbel-Højskolen)) 0
397402          CVU Syd (Storstrømsseminariet) 0
307401          CVU Sjælland (Hindholm Socialpædagogiske Sem.) 0
333404          CVU Sjælland (Slagelse Seminariet, pæd. inkl. Anneks i Holbæk) 0

Region Syddanmark Antal
461404          CVU Fyn (Fyns Pædagogseminarium) 0
461405          Odense Socialpædagogiske Seminarium 0
561406          CVU Vest (Seminariet i Esbjerg, pæd.) 0
515405          CVU Sønderjylland (Haderslev Seminarium, pæd.) 0
545404          CVU Sønderjylland (Aabenraa Pædagogseminarium) 0
617402          CVU Jelling (Jelling Statsseminarium, pæd.) 0
621404          Kolding Pædagogseminarium 0
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