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 Til  
høringsparterne vedrørende lovforslag om professionshøjskoler,  
CVU’er,  
enkeltstående institutioner for mellemlange videregående uddannelser, 
Danmarks Vækstråd, og 
de regionale vækstfora  
 
 
 

 

Indkaldelse af forslag til særlige medlemmer af de midlertidige 

bestyrelser for professionshøjskoler  

 
  
Folketinget vedtog i dag fredag den 1. juni 2007 lovforslaget om etable-
ring af professionshøjskoler (lovforslag nr. 188). Formålet med loven er 
at styrke kvaliteten og øge udbuddet af videregående uddannelse ved at 
samle de nuværende uddannelsesinstitutioner med professionsrettede 
bacheloruddannelser i 8 professionshøjskoler med styrkede faglige miljø-
er. 
 
I følge loven skal der allerede i sommeren 2007 etableres midlertidige 
bestyrelser, som skal forberede og gennemføre sammenlægningen af de 
institutioner for videregående uddannelse, som indgår i de nye professi-
onshøjskoler pr. 1.1.2008.   
 
Den endelige sammensætning af de enkelte professionshøjskoler afhæn-
ger af en række institutioners valg af tilhørsforhold. Loven indebærer, at 
undervisningsministeren opretter følgende professionshøjskoler: 

• En professionshøjskole i Region Nordjylland, hvori CVU Nordjyl-
land og Sundheds CVU, Aalborg forventes at indgå.  

• En professionshøjskole i Region Midtjylland, hvori Jysk Center for 
Videregående Uddannelse, CVU Midt-Vest, Vitus Bering Dan-
mark, CVU Vita og CVU Alpha forventes at indgå. Herudover vil 
Ingeniørhøjskolen i Århus - CVU også kunne indgå.  

• En professionshøjskole i Region Syddanmark, hvori CVU Lillebælt 
og Den Sociale Højskole i Odense forventes at indgå.  

• To professionshøjskoler i Region Syddanmark. En, hvori CVU 
Vest forventes at indgå, og en anden, hvori CVU Sønderjylland og 
Kolding Pædagogseminarium forventes at indgå. De to professi-
onshøjskoler sammenlægges med virkning senest fra den 1. januar 
2012.  

• En professionshøjskole i Region Sjælland, hvori CVU Syd og CVU 
Sjælland forventes at indgå.  
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• To professionshøjskoler i Region Hovedstaden. I den ene profes
sionshøjskole forventes CVU København og Nordsjælland og 
CVU Storkøbenhavn at indgå. I den anden forventes CVU Øre-
sund at indgå. Herudover vil Ingeniørhøjskolen i København – 
CVU kunne indgå. De enkeltstående institutioner i hovedstadsom-
rådet vil frit kunne vælge, hvilken af de to professionshøjskoler de 
vil indgå i.  

 
De kompetencer, der skal tilgodeses ved sammensætningen af de midler-
tidige bestyrelser er: faglig indsigt i uddannelse og arbejdsmarkedets be-
hov inden for de professionsrettede uddannelser, erfaring med ledelse, 
organisation og økonomi, samt viden om behovet for uddannelse. 
 
De midlertidige bestyrelser skal sammensættes af: 

• 1 til 3 medlemmer udpeget af undervisningsministeren efter 
indstilling fra hver af bestyrelserne for de institutioner, der 
sammenlægges, 

• 2 medarbejderrepræsentanter fra de institutioner, der sammen-
lægges, 

• 2 repræsentanter fra de studerende på de institutioner, der 
sammenlægges, og  

• op til 4 medlemmer, som kan udpeges direkte af Undervis-
ningsministeren med henblik på at supplere de øvrige med-
lemmers kompetencer, herunder at betone professionshøjsko-
lereformens nationale sigte.  

 
Undervisningsministeriet indkalder på den baggrund forslag til de med-
lemmer, som kan udpeges direkte af undervisningsministeren til de mid-
lertidige bestyrelser.  
 
Vederlag til den midlertidige bestyrelse gives efter reglerne i Finansmini-
steriets cirkulære om særskilt vederlag m.v.   
 
Forslag til medlemmer bedes indsendt inden den 20. juni 2007 til Under-
visningsministeriet, Institutionsstyrelsen, Frederiksholms Kanal 25, 1220 
København K. eller til e-mail IS-IU.post@uvm.dk (mærket ”midlertidige 
bestyrelser for professionshøjskoler”)  
 
Med forslaget vedlægges en kort beskrivelse af personlige kvalifikationer 
og regionalt kendskab i relation til dannelsen af de nye professionshøj-
skoler, samt angivelse af hvilken professionshøjskole forslaget relateres 
til. Det bedes tilsvarende oplyst, om forslaget til medlem er relateret til 
specifikke uddannelser eller en konkret institution efter selvejeloven, 
herunder om forslaget er betinget af, om den pågældende institution 
efter selvejeloven beslutter at indgå i den pågældende professionshøjsko-
le. Det bedes endvidere oplyst, om den foreslåede person er informeret 
om, at hun eller han bringes i forslag, samt om hun eller han, i givet fald  
er indstillet på at blive udpeget. 
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