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Forretningsorden for Det Faglige Fællesudvalg for diplomuddannelser på 
det pædagogiske fagområde 

 
Det faglige fællesudvalgs arbejdsområde og samarbejde med ministeriet 
De udbydende institutioner nedsætter som led i samarbejdet et fagligt fællesudvalg for 
det pædagogiske fagområde (Bekendtgørelse om diplomuddannelser, BEK nr. 1012 af 
02/07/2018): 

 
§ 20. De udbydende institutioner nedsætter som led i samarbejdet et fællesudvalg for hvert fagområde, 
der varetager fælles og generelle spørgsmål inden for fagområdet. 
Stk. 2. Fællesudvalgene nedsætter et kontaktudvalg, som varetager kontakten til Styrelsen for Forskning 
og Uddannelse. 
 
Det faglige fællesudvalg har den faglige myndighed i forhold til styrelsen/ministeriet.  
Det varetager fælles og generelle spørgsmål inden for fagområdet. Det faglige 
fællesudvalg forventes at understøtte en fagområdespecifik dialog og koordination i 
sektoren samt fungere som fagligt rådgivningsorgan for ministeriet ift. emner, der 
berører det pædagogiske fagområdes diplomuddannelser. 

 
Det faglige fællesudvalg er i dialog med udbydere og aftagere om uddannelsespolitiske 
tendenser på det pædagogiske områder og initierer tiltag med henblik på at udvikle de 
pædagogiske diplomuddannelser. 

 

Det faglige fællesudvalg skal sikre kontinuitet og innovation i uddannelsesudviklingen 
inden for fagområdet. 

 

Det faglige fællesudvalgs sammensætning og reference til landsmøde 
Det faglige fællesudvalg refererer til og repræsenterer landsmødet af udbydere af 
diplomuddannelser inden for det pædagogiske fagområde. 

 
Landsmødet som består af 1 stemmeberettiget repræsentant fra hver af de 6 
professionshøjskoler, kan suppleres af andre fagpersoner, som dog ikke har stemmeret. 
Landsmødet afholdes på skift i og af de tre regioner (Syd, Nord og Øst). Landsmødet kan 
nedsætte udbyderråd for de enkelte diplomuddannelser eller uddannelsesretninger. 
 
Det faglige fællesudvalg består af 3 medlemmer udpeget blandt landsmødets 6 
repræsentanter på grundlag af faglige og uddannelsesmæssige kvalifikationer og 
erfaringer med pædagogisk efter- og videreuddannelse og med regional repræsentation 
(Syd, Nord og Øst). 
 
Medlemmer til det faglige fællesudvalg udpeges for en periode på to år. Gen-udpegning 
kan finde sted. Udvalget udpeger selv en formand. 
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Det faglige fællesudvalgs og landsmødets opgaver 
Det faglige fællesudvalg forestår koordinationen af udbydernes udarbejdelse, ændringer 
og ajourføring af studieordningerne inden for det pædagogiske område. (Bekendtgørelse 
om diplomuddannelser, BEK nr. 1012 af 02/07/2018): 

 
”§ 18. De institutioner, der udbyder den enkelte diplomuddannelse, udarbejder i fællesskab en 
studieordning for uddannelsen. 
Stk. 2. Studieordningen finder anvendelse for alle godkendte udbud af uddannelsen og skal indeholde de 
regler, som institutionerne inden for rammerne af denne bekendtgørelse fastsætter …” 

 

Det faglige fællesudvalg skal sikre samordning og udvikling af diplomudbud med vægt på 
uddannelsernes kvalitet, omfang og dynamik samt indbyrdes sammenhæng, vertikalt og 
horisontalt med det øvrige diplomudbud for øje. 

 
Det faglige fællesudvalgs opgaver omfatter behandling af forslag til nye moduler og 
uddannelsesretninger, revision af eksisterende moduler og uddannelsesretninger samt 
forslag til nedlæggelse af moduler og uddannelsesretninger.  
Udvalget sagsbehandler indkomne forslag og træffer afgørelse i henhold til den aftalte 
procedure for udvikling og godkendelse af moduler og uddannelsesretninger i de 
pædagogiske diplomuddannelser. 

 

Det faglige fællesudvalg medvirker til at sikre en løbende dialog med censor- 
formandskabet og aftagerfeltet samt øvrige relevante interessenter. 

 

Det faglige fællesudvalgs deltagelse i kontaktudvalget  
Det faglige fællesudvalg indgår i kontaktudvalget jf. diplombekendtgørelsen § 20 stk. 2, 
som består af minimum en repræsentant pr. fagområde, normalt formanden. 
Kontaktudvalget udpeger en formand, der fungerer som kontaktperson til ministeriet. 
Kontaktudvalget varetager kontakten til Styrelsen for Forskning og Uddannelse på vegne 
af fællesudvalgene i generelle sager. 

 
Kontaktudvalget forventes at understøtte en tværgående dialog og koordination i 
sektoren samt at fungere som fagligt rådgivningsorgan for ministeriet ift. emner, der 
berører diplomuddannelserne. 

 
Vedtaget på landsmødet for udbydere af diplomuddannelser inden for det pædagogiske område,  
Århus den 29. august 2013. 
Opdateret af det faglige fællesudvalg d. 2. februar 2021. 


