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1. Indledning 
KKR Hovedstaden/K29 har bedt embedsmandsudvalget for Vækst, Uddannelse og Beskæftigelse om at 
forberede en sag, der dels beskriver den aktuelle status på rekruttering til velfærdsområderne og dels 
belyser udbyttet af et samarbejde på tværs af kommunerne om opgaver, der kan afbøde 
rekrutteringsudfordringerne. 

Der er flere grunde til at sætte fokus på rekruttering af medarbejdere til velfærdsområderne netop nu. En 
primær grund er, at der indenfor nogle faggrupper allerede er akut mangel. En anden grund handler om, at 
sikre den tilstrækkelige arbejdskraft på velfærdsområdet i de kommende år, hvor kommuner i Region 
Hovedstaden vil opleve en markant stigning i antallet af børn og ældre (se Bilag 1). En tredje grund er, at 
kommunerne ønsker at fremstå som ansvarlige meduddannere af kommende medarbejdere på 
velfærdsområdet og derved signalere, at de tager ansvar for, at kommunen også er en 
uddannelsesinstitution.  

Ved behandling af sagen om rekruttering af arbejdskraft til velfærdssektoren har K29 og KKR bedt om at få 
uddybet en række spørgsmål. Denne rapport giver bud på følgende spørgsmål.  

1. Er der den rigtige balance i initiativerne mellem, hvad der løftes lokalt, og hvad der skal løftes 
fælleskommunalt? 

2. Hvad er sammenhængen med de fælles kommunale initiativer, som KKR tidligere har besluttet at 
igangsætte? Og hvad er resultaterne af disse? 

3. Kan samarbejdet med folkeskolerne og ungdomsuddannelserne medtages i opgaverne for task-
forcen? 

I forhold til punkt 1 afsluttes de kapitler i nærværende rapport, der handler om hvert enkelt 
uddannelsesområde, med anbefalinger til hvilke opgaver, der med fordel kan løftes i fællesskab og hvilke 
opgaver, den enkelte kommune selv kan arbejde med. Anbefalingerne findes også samlet i Bilag 2. 

I forhold til punkt 2 tilsluttede KKR Hovedstaden sig på mødet i juni 2020 en række anbefalinger omkring, 
hvordan kommunerne kan handle på rekrutteringsudfordringerne, og KKR har tidligere tiltrådt anbefalinger 
omkring indsatser på sygeplejerske- og SOSU-området. På SOSU-området er der eksempelvis udpeget 
tovholderkommuner, som handler og afprøver indsatser, der kan medvirke til at øge optaget og mindske 
frafaldet på området. Indsatserne i tovholderkommunerne evalueres i foråret 2021.    

I forhold til punkt 3 indeholder rapporten forslag til, hvordan elever i folkeskolen og på 
ungdomsuddannelserne kan få et øget kendskab til velfærdsuddannelserne. Nogle af opgaverne skal løftes i 
fællesskab, mens andre opgaver kan løses af hver enkelt kommune.  Ideerne er præsenteret i kapitel 6, - 
Afrunding. 

Denne rapport beskriver rekrutteringsproblematikken set fra aktørernes side og samler deres forslag til 
aktioner, der kan afhjælpe manglen på uddannet arbejdskraft på velfærdsområderne.  
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Region Hovedstaden er hårdere ramt af mangel på velkvalificerede medarbejdere til velfærdsområderne 
dels fordi stigningen i antal børn og ældre er størst her samtidig med, at søgningen til 
velfærdsuddannelserne er mindst (se Bilag 1). De unge i Region Hovedstaden har desværre ikke blik for 
behovet for flere medarbejdere til velfærdsområderne, fx har Region Hovedstaden ud af ansøgere til 
videregående uddannelser, den laveste andel, der søger mod professionshøjskolernes uddannelser 
sammenlignet med øvrige regioner: 
   

 Andel af ansøgere til professionshøjskoler ud af 
det samlede ansøgertal til videregående 
uddannelser  

Region  

27 % Region Hovedstaden 
37 % Region Sjælland 
43 % Region Syddanmark  
38 % Region Midt 
45 % Region Nordjylland 

 

Der findes mange veje til, at de unge kan stifte bekendtskab med velfærdsområdet, inden de skal træffe 
deres uddannelsesvalg. Det kræver dog en fokuseret opmærksomhed og en aktiv indsats, der går på tværs 
af uddannelsesaktører og velfærdsprofessioner.  

Denne rapport giver en status på de nuværende rekrutteringsudfordringer på hvert af velfærdsområderne 
inddelt efter professioner: 

- Sygeplejersker   
- Social- og sundhedshjælpere og assistenter 
- Pædagoger 
- Lærere. 

Hvert kapitel indledes med en beskrivelse af rekrutteringsudfordringerne, dels til uddannelserne og dels til 
vakante stillinger i kommunerne på det pågældende fagområde. Beskrivelserne gengiver problemstillinger, 
som de ses fra uddannelsesinstitutionernes side, fra de faglige organisationer side, fra de faglige 
foreningers side og fra kommunernes side. 

Hvert kapitel afsluttes med inspiration og forslag til udviklingsprojekter og prøvehandlinger, der kan 
bidrage til at afbøde rekrutteringsudfordringerne. Hvis der skabes mulighed for, at kommunerne går 
sammen om at afprøve ideer til af afhjælpe rekrutteringsudfordringerne på velfærdsområderne, så kan 
kommunerne i Region Hovedstaden blive et laboratorium, der både hjælper sig selv og efterfølgende deler 
gode erfaringer med resten af landets kommuner. Rapporten indeholder både forslag til initiativer, som 
den enkelte kommune selv kan gå i gang med, og forslag som kun giver mening, hvis kommunerne går 
sammen om opgaven.  

2. Metode 
Alt materiale til denne aktøranalyse er indsamlet i første kvartal 2021 ved møder pr. telefon eller virtuelle 
mødefora. Alle aktører er indledningsvis kontaktet via mail, med en forklaring på formålet med analysen. 
Mailen indeholdt også de spørgsmål, som blev stillet ved det efterfølgende interview, og på den måde har 
alle deltagere haft mulighed for at forberede deres besvarelse af spørgsmålene.  
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Alle aktører har responderet yderst positivt på henvendelsen og har både bidraget med svar på spørgsmål 
og med div. materialer.  

 

Der er gennemført 22 interview fordelt på følgende aktører og uddannelser: 

Aktører Uddannelser 
Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen 

Pædagoguddannelsen 
Sygeplejerskeuddannelsen 
 

SOSU H Social og sundhedshjælperuddannelsen 
Social og sundhedsassistentuddannelsen 
 

Diakonissestiftelsen Sygeplejerskeuddannelsen 
Social og sundhedshjælperuddannelsen 
Social og sundhedsassistentuddannelsen 
 

Danmarks Lærerforening (DLF) Læreruddannelsen 
 

Børne- og UngdomsPædagogernes Landsforbund 
(BUPL)  

Pædagoguddannelsen 

Dansk Sygeplejeråd både nationalt og regionalt 
(DSR) 

Sygeplejerskeuddannelsen 
 

Fag Og Arbejde (FOA) 
Både nationalt og regionalt 

Social og sundhedsuddannelserne  
 

Børne- og Kulturchefforeningen (BKF) Læreruddannelsen 
Pædagoguddannelsen 
 

Socialdirektørforeningen Sygeplejerskeuddannelsen 
Social og sundhedsuddannelserne 
 

Bornholms Kommune Alle velfærdsuddannelser 
 

Brøndby Kommune Alle velfærdsuddannelser 
 

Gladsaxe Kommune Alle velfærdsuddannelser 
 

Halsnæs Kommune Alle velfærdsuddannelser 
 

Kommunernes Landsforening (KL) Alle velfærdsuddannelser 
 

3. Sygeplejersker 
3.1 Rekruttering til sygeplejerskeuddannelsen 

I Region Hovedstaden uddannes der sygeplejersker både på Københavns Professionshøjskole (KP) og på 
Diakonissestiftelsen. Pt. er der nok studerende, der søger sygeplejerskeuddannelsen som deres første 
prioritet i forhold til at fylde de eksisterende studiepladser. Men hvis nuværende og fremtidige behov for 
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sygeplejersker skal dækkes, så er der behov for at uddanne flere sygeplejersker i fremtiden. Der er flere 
veje til at øge antallet af sygeplejersker, optaget kan øges, og frafaldet på uddannelsen kan minimeres. Den 
årgang der blev optaget i studieåret 2017/18 har fx et frafald på 28,6%. (KP) 

Uddannelsesinstitutionerne 
Uddannelsesinstitutionerne er meget åbne i forhold til at oprette flere uddannelsespladser, og de vurderer, 
at der vil være ansøgere nok til et øget optag. På Diakonissestiftelsen havde de i sommeren 2020 i alt 1641 
ansøgere til 86 pladser, så her afviste de en høj andel svarende til 95 %. KP havde ligeledes flere ansøgere, 
end de kunne optage. En væsentlig opmærksomhed er således på antallet af uddannelsespladser, der 
sætter en naturlig begrænsning for antallet af optagne studerende og dermed også potentielt 
færdiguddannede sygeplejersker. 

Barrieren for at etablere flere uddannelsespladser er antallet af klinikpladser. Region Hovedstaden og nogle 
af kommunerne i regionen har gennem de sidste år afprøvet forskellige alternative modeller, der kan gøre 
det muligt at øge antallet af klinikpladser, men der er behov for varige løsninger.   

Et andet værktøj til at skaffe flere færdiguddannede sygeplejersker er, at mindske frafaldet på 
uddannelsen. Frafaldet svinger lidt fra årgang til årgang, men ligger på omkring 25 %, og det svarer 
nogenlunde til landsgennemsnittet. Det største frafald sker på 1. studieår, og specielt efter 1. klinikophold. 
Nogle studerende fortæller, at jobbet ikke er noget for ”dem”, mens andre føler sig ensomme på studiet 
eller oplever, at de på anden vis har for store personlige problemer til at fortsætte på studiet.  

Der er etableret et samarbejde med SOSU-H, som går ud på, at studerende, der falder fra med den 
begrundelse, at niveauet er for højt, opfordres til at lade sig overflytte til en social- og 
sundhedsuddannelse.  

Dansk Sygeplejeråd (DSR) 
DSR oplever, at ansøgerfeltet ikke vokser i takt med, at antallet af uddannelsespladser er øget de seneste 
år, og det betyder, at de studerende, der optages, i gennemsnit har en svagere skolebaggrund. 

Ifølge DSR er der brug for at brande faget på en ny måde med henblik på at tiltrække flere studerende. 
Traditionelt tænker man at sygeplejeuddannelsen handler om omsorg og pleje, hvilket er i 
overensstemmelse med virkeligheden, men både uddannelsen og arbejdet som sygeplejerske indebærer 
også en række naturfaglige tematikker som anvendelse af velfærdsteknologi og arbejde med data. Disse 
arbejdsfelter appellerer måske til andre målgrupper end den traditionelle, og herved kan den samlede 
målgruppe udvides. 

DSR udtrykker bekymring i forhold til et frafald på 25 % og anbefaler både en bedre forventningsafstemning 
i forbindelse med optagelsen på uddannelsen og en større sammenhæng mellem teori og praktik gennem 
uddannelsen. DSR vurderer, at det øgede antal studerende ikke har medført uddannelse og ansættelse af 
flere kliniske vejledere i regioner og kommuner, og denne udtynding af kliniske vejledere kan også være 
medvirkende til det store frafald.  

DSR vurderer, at en synlig ledelsesopbakning til arbejdet med studerende vil betyde, at de studerende 
oplever sig som en prioriteret gruppe, og det kan i sig selv have en positiv indflydelse i forhold til fravær.   

Et nye område, der måske kan bidrage til at øge antallet af klinikpladser, er de praktiserende læger i de 
større læge- og sundhedshuse. Der kan også hentes inspiration fra Region Hovedstadens 
uddannelsessygehus i Frederiksværk, hvor de studerende kan øve sig på rigtige patienter. Hvis 
kommunerne lader sig inspirere af dette tiltag, så kunne det handle om at udpege nogle af kommunernes 
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store plejecentre til særlige uddannelsessteder med uddannelsespladser, som kommunerne i Region 
Hovedstaden kunne drive i fællesskab. 

Kommunerne og Socialchefforeningen 
Kommunerne oplever, at de studerende er overraskede over, at der er så mange interessante opgaver 
indenfor sundhed og ældre i kommunerne, og denne oplevelse er vigtig at formidle, i forhold til at 
rekruttere sygeplejersker til de kommunale job. 

Velfærdsteknologien spiller en større og større rolle, og den bør bruges til at brande hele sundheds- og 
ældreområdet og uddannelserne på dette område, og skabe et nyt image, og nye jobmuligheder. Men der 
skal investeres i ny viden og ny teknologi, og det kunne kommunerne med fordel gøre i fællesskab. 

Det er ligeledes vigtigt, at de kommunale uddannelsesledere og de kliniske vejledere har et godt og tæt 
samarbejde, og at de har kompetencer og tid til at støtte, vejlede og undervise de studerende, da et 
velfungerende og lærerigt klinikforløb kan medvirke til at forebygge frafald. 

3.2 Rekruttering til vakante stillinger  
Kommunerne og Socialchefforeningen 
Det kniber med at få alle stillinger besat med uddannede sygeplejersker, og der kommer færre ansøgninger 
til stillingerne end tidligere. Der er særlig mangel på erfarne sygeplejersker. 

Nogle kommuner arbejder meget systematisk med grundig introduktion til nye medarbejdere og med 
buddyordninger, hvor den nyansatte bliver parret med en erfaren medarbejder, som kan hjælpe i den 
første periode. Erfaringen er desuden, at nogle nyuddannede har brug for at være ”den nye” i en relativ 
lang periode. 

Fastholdelse af medarbejdere er også et fokus for kommunerne. Nogle kommuner følger udviklingen tæt 
med data og grafer, og materialet viser, at det overvejende er de unge, der søger videre. Derfor er den 
første del af ansættelsen uhyre vigtig, her skal der sættes ind med en systematisk indsats, der sikrer 
grundige onboarding forløb og mulighed for mentorordninger.  

DSR 
Med knapheden på sygeplejersker er det ekstra vigtigt at fastholde medarbejderne, og for de nyuddannede 
er det afgørende, at de får et professionelt tilrettelagt onboarding forløb, hvor der opbygges tætte 
relationer og let adgang til faglig sparring. 

Karrieremuligheder indenfor sygepleje bør også fremhæves, idet faget ikke blot handler om traditionel 
sygepleje, men også giver mulighed for videreuddannelse til sundhedsplejerske og specialsygeplejeske. 
Tilsvarende kan det overvejes, om vi også i Danmark bør udbyde uddannelsen til hygiejnesygeplejerske, 
sådan som den udbydes i England og Norge. Det skal også være synligt, at sygeplejerskeuddannelsen åbner 
karriereveje indenfor forskning, ledelse, undervisning og velfærdsteknologi.   
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3.3 Inspiration og forslag til udviklingsarbejde og prøvehandlinger 
Her følger en række forslag til udviklingsarbejder og prøvehandlinger, som kommunerne med fordel kan gå 
sammen om at udvikle og afprøve. 

Forslag til fælleskommunale udviklingsarbejder og prøvehandlinger  
 

Aktører 

1. Et øget antal studerende kræver et øget antal klinikpladser, og da 
det er en udfordring for kommunerne at rumme flere studerende 
indenfor den eksisterende model, er det nødvendigt at udtænke 
nye og anderledes måder, at organisere klinikperioderne på.  

              Det bør undersøges, om der kan arrangeres klinikforløb i læge-         
              og sundhedshuse, og om tre fire store plejecentre i forskellige        
              kommuner i regionen kan etableres som særlige uddannelses-   
              steder, hvor der indrettes attraktive læringsmiljøer. 
 

Projektet gennemføres i et 
samarbejde mellem KP, 
Region Hovedstaden og 
kommuner i KKR H. 
Frederikssund 
Uddannelseshospital har  
erfaringer, der kan bygges 
videre på. 
 

2. Ny brandingstrategi for sygeplejerskeuddannelsen, hvor der både 
sættes fokus på anvendelse af velfærdsteknologi i uddannelsen 
og i det efterfølgende arbejdsliv, samt branding af karriereveje 
efter uddannelsen i retning af forskning, ledelse og undervisning. 
Projektets produkt er målrettet de uddannelsessøgende.  
 

Projektet bør gennemføres 
af KL, uddannelsesinstitu-
tioner, Region Hovedstaden 
og kommunerne. 
 

3. De studerende efterlyser større medindflydelse på den 
geografiske placering af deres klinikker og større fleksibilitet. En 
overvejelse er derfor, om uddannelsesinstitutioner og kommuner 
kan organisere klinikperioder, så de i højere grad imødekommer 
de studerendes ønsker.  
 

Projektet gennemføres af  
uddannelsesinstitutioner, 
Region Hovedstaden og 
kommuner. 
 

 
Her følger ideer, som hver enkelt kommune selv kan følge op på. 

 

Hver enkelt kommune kan overveje følgende spørgsmål: 
 

1. Har vi det tilstrækkelige antal uddannede kliniske vejledere til at sikre attraktive klinikforløb? 
 

2. Har ledelsen en særlig opmærksomhed på de studerende i klinikforløb, så de studerende 
oplever, at de bliver set og hørt? 

 
3. Har vi et systematisk og robust introduktionsforløb og mulighed for mentorordninger, så vi 

forebygger frafald af nyansatte? 
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4. Social- og Sundhedshjælpere og assistenter 
4.1 Rekruttering til uddannelsen 

I region Hovedstaden uddannes der social og sundhedshjælpere og -assistenter både på SOSU H og på 
Diakonissestiftelsen.  

Uddannelsesinstitutionerne 
På SOSU-H oplever de, at der er interesse for både hjælper- og assistentuddannelserne, og at der længe har 
været en lille men konstant stigning i søgningen til assistentuddannelsen, og nu er det også tilfældet på 
hjælperuddannelsen. 

På Diakonissestiftelsen har de betydelig flere ansøgere til social- og sundhedsassistentuddannelsen, end 
der er pladser til i Frederiksberg Kommune, og på social- og sundhedshjælperuddannelsen er der akkurat 
det antal ansøgere, der er behov for. 

Optagesystemet betyder, at nogle elever får afslag fra de kommuner, hvor de søger, fordi der kommer flere 
ansøgninger, end der er elevpladser, mens andre kommuner ikke har tilstrækkeligt med ansøgere, og 
derfor skal betale bøder for ikke at opfylde deres elevkvote. Det bør undersøges, hvordan der kan etableres 
et system, hvor alle, der søger en elevplads, får mulighed for at blive optaget, så længe der er ledige 
elevpladser i kommunerne i regionen. 

Det er en udfordring, at social- og sundhedsuddannelserne brandes som ungdomsuddannelser, for i praksis 
matcher dette billede af uddannelserne ikke virkeligheden, idet det alt overvejende er voksne elever, der 
søger uddannelserne. For at opnå en større søgning til social- og sundhedsuddannelserne skal 
uddannelserne have et mere moderne image, hvis disse uddannelser også skal tiltrække unge. 

 Uddannelsesinstitutionerne giver udtryk for, at kommunerne godt kunne arbejde lidt mere med det fysiske 
udtryk, da de mener, at det spiller en rolle i forhold til, om yngre mennesker kan se sig selv i disse 
uddannelser. Det kunne handle om smarte uniformer, smarte cykler, smarte solbriller og smarte 
cykelhjælme. Kommunerne skal også sikre et bedre psykisk arbejdsmiljø med mindre social kontrol, bedre 
kommunikation, og hvor eleverne har en oplevelse af at blive hørt.  

En udfordring der potentielt kan få betydning for rekruttering er desuden, at pressen formidler dårlige 
historier fra området uden at orientere om, at de dårlige historier er undtagelsen og udgør få promiller af 
de mange tusind opgaver, der hver dag løses med succes på social- og sundhedsområdet.  

De studerende kan mangle faglige rollemodeller, mens de er på skolen, fordi de som en af de eneste 
uddannelser primært undervises af lærere med andre uddannelser end den faglighed, der undervises i. En 
overvejelse er derfor, i højere grad at kompetenceudvikle assistenter til at undervise på uddannelsen. Hvad 
mon der ville ske, hvis det udelukkende var læger, der underviste på sygeplejerskeuddannelsen? 

Social- og sundhedsuddannelserne har en særlig udfordring i forhold til sprog, da en del elever kun taler 
dansk i skolen og ikke bruger det som hverdagssprog privat. Derfor kræver det en ekstra indsats for elever 
at tilegne sig det nødvendige fagsprog, og denne læringsproces bør knyttes til uddannelsen. Der kunne fx 
tilbydes ½ års undervisning i fagsprog og kulturelforståelse i tilknytning til uddannelsen, da sproglig og 
kulturelforståelse er en forudsætning for at lykkes, når man skal arbejde i andre folks hjem.  
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FOA 
FOA vurderer, at det er et gigantisk problem at rekruttere, og de giver udtryk for, at der snart ikke er det 
håndtag, som de ikke har prøvet at dreje på for at øge rekrutteringen. Det gigantiske problem bliver 
heldigvis modsvaret af et utal af initiativer.  

Der er en udfordring med de centrale praktikaftaler, som er en rettesnor for fordelingen. Det betyder, at 
nogle kommuner har for mange ansøgere og andre for få i forhold til antallet af deres elevpladser, og det 
betyder, at nogle elever går forgæves. Ved den nye trepartsforhandling er der givet penge til flere 
elevpladser, men FOA oplever, det er vanskeligt for kommunerne at gennemskue økonomien i de nye 
aftaler. Der er også give penge til mentorordninger og støttelærere, som kan hjælpe sårbare elever, mens 
de er på skolen, men der skal også afsættes nok ressourcer til vejledning og støtte af eleverne i praktik, for 
at forebygge frafald. 

Kommunernes Sundheds- og Ældrecentre bør samarbejde med de kommunale ungeenheder om at 
rekruttere unge til social- og sundhedsuddannelserne og med jobcentrene om at rekruttere ledige til 
uddannelserne. Ledige voksne kan fx få 110 % dagpenge, mens de tager en social- og sundhedsuddannelse. 

Eleverne skal have mulighed for at lære og udvikle et godt dansk sprog og en god kulturel forståelse. Der er 
elever, der opfylder alle formelle krav på uddannelserne, men når de kommer til praktikken, så kan de ikke 
klare sig sprogligt. 

Kommunerne og Socialchefforeningen 
Et par kommuner har et samarbejde med deres jobcenter om at rekruttere ledige borgere til social- og 
sundhedsuddannelserne. Modellerne er lidt forskellige, men pointen er at gøre borgere parat til et GF2 
forløb. En model starter med virksomhedspraktik og derefter ansættelse i en slags forpraktik inden 
borgeren starter på uddannelsen, i en anden model ansættes borgerne direkte i forpraktik op til et år, for 
derefter at starte på uddannelsen. 

Et andet incitament til at øge optaget på social- og sundhedsuddannelserne er at give løn under GF2. Det er 
afprøvet i nogle kommuner med positive resultater i forhold til optaget.  

Mange elever har behov for, at vejlederne er tæt omkring dem særligt i første praktik, og for at forebygge 
frafald har nogle kommuner øget vejledningstiden, indrettet skillsrum (træningsrum), og haft større fokus 
på den enkelte elev.  

I nogen tilfælde er sproget og kendskabet til dansk kultur også en barriere, og den må overkommes ved 
hjælp af sprogundervisning. Hvis sproget er for dårligt, er det for vanskeligt at kommunikere med borgerne. 

4.2 Rekruttering til vakante stillinger 
Kommunerne og Socialchefforeningen 
Nogle kommuner oplever, at det er blevet meget sværere at rekruttere uddannede medarbejdere det 
sidste år, og det resulterer i, at der konstant er vakante stillinger. Her spiller både geografiske og 
demografiske forhold en rolle.  

Unge medarbejdere med ondt i livet kan være en ustabil arbejdskraft, og her er en kommune i gang med at 
afprøve effekten af at ansætte en socialrådgiver i ældreplejen til at vejlede de ansatte med ondt i livet. De 
foreløbige resultater viser, at socialrådgiveren bliver brugt flittigt, og indsatsen har resulteret i færre 
afskedigelser. 
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En meget stor andel af social- og sundhedshjælpere og assistenter er ansat i deltidsstillinger, så her findes 
der måske en uddannet arbejdskraftreserve. Flere kommuner deltager allerede i projekt ”Frem mod fuld 
tid”, som afsøger mulighederne for, at flere medarbejdere kommer på fuld tid.   

Seniorordninger er en mulighed i forhold til at fastholde den nødvendige arbejdskraft. Det kan handle om 
at tage de tungeste arbejdsopgaver ud af programmet og give mulighed for at optjene fuld pension ved 
deltidsansættelser. 

4.3 Inspiration og forslag til udviklingsarbejde og prøvehandlinger 
Her følger en række forslag til udviklingsarbejder og prøvehandlinger, som kommunerne med fordel kan gå 
sammen om at udvikle og afprøve. 

Forslag til fælleskommunale udviklingsarbejder og prøvehandlinger  
 

Aktører 

1. Optagesystemet betyder, at nogle elever får afslag fra de 
kommuner, hvor de søger, fordi der kommer flere 
ansøgninger, end der er elevpladser, mens andre kommuner 
ikke har tilstrækkeligt med ansøgere, og derfor skal betale 
bøder for ikke at opfylde deres elevkvote. Der bør skabes et 
system, hvor alle uddannelsespladser udnyttes. 

 

Kommunerne i KKR og 
uddannelsesinstitutionerne. 

2. Social- og sundhedsuddannelserne har en særlig udfordring i 
forhold til sprog, da en del elever kun taler dansk i skolen og 
ikke bruger det som hverdagssprog privat. Derfor kræver det 
en ekstra indsats for elever at tilegne sig det nødvendige 
fagsprog, og denne læringsproces bør knyttes til 
uddannelsen. Der kunne fx tilbydes ½ års undervisning i 
fagsprog og kulturelforståelse i tilknytning til uddannelsen. 
 

Denne problemstilling bør 
drøftes med KL. 
 

3. De studerende kan mangle faglige rollemodeller, mens de er 
på skolen, for social- og sundhedsuddannelserne er måske de 
eneste uddannelser, hvor det som regel er lærere med andre 
uddannelser, der underviser. Kan der skabes merværdi, hvis 
en del af undervisningen blev forestået af social- og 
sundhedsassistenter med friske erfaringer fra området?  

 

Denne problemstilling kan 
løses af 
uddannelsesinstitutionerne. 
 

4. Kommunerne ønsker at øge anvendelsen af 
velfærdsteknologi. Men det er en stor opgave, der kræver ny 
viden og økonomiske investeringer. Kommunerne i KKR 
Hovedstaden kan med fordel løfte denne opgave i 
fællesskab. Det kunne både handle om indkøbsfællesskaber 
og fælles kompetenceudvikling. 

 

Kommunerne i KKR 
Hovedstaden. 

 
 
 
Her følger ideer, som hver enkelt kommune selv kan følge op på. 
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Hver enkelt kommune kan overveje følgende spørgsmål: 
 

1. Har udstyret til vores social- og sundhedsmedarbejdere et fysisk udtryk, der tiltrækker unge 
uddannelsessøgende? 

 
2. Har vi et attraktivt arbejdsmiljø blandt social- og sundhedsmedarbejderne?  

 
3. Har vi i vores kommune brug for at supplere med en socialrådgiver, der kan hjælpe 

medarbejdere med ondt i livet? 
 

4. Har vi et udbytterigt samarbejde mellem center for sundhed og ældre og den kommunale 
ungeenhed og jobcenteret? 

 
5. Har vi de rigtige seniorordninger, og har vi undersøgt, om der er uddannet arbejdskraft at 

hente ved at se på ”fra deltid til heltid”.  
 

 

5. Pædagoger 
5.1 Rekruttering til uddannelsen 

I Region Hovedstaden udbydes pædagoguddannelsen af KP, og den kan læses på KPs afdelinger i 
København, Hillerød og Rønne. På KP er grunduddannelsen dimensioneret til 1975 studerende pr. år, og 
hertil kommer meritpædagoguddannelsen og sporskiftemerituddannelsen. I skoleåret 2020/21 er der 
optaget 1796 på den ordinære pædagoguddannelse, og 224 på merituddannelserne fordelt med 85 % på 
meritpædagoguddannelsen og 15 % på sporskiftemerituddannelsen. Sporskiftemerituddannelsen er helt 
ny, og har kun haft ét optag. Det er forventningen, at den vil vækste i de kommende år, fordi 
akademikerledigheden i hovedstadsområdet er høj. Antallet af første prioritets ansøgninger er faldende, og 
i 2020/21 er 1468 af de 1796 første prioritetsansøgninger. Antallet af førsteprioritetsansøgninger er faldet 
med 29 % siden 2016 (se Bilag 1). 

Uddannelsesinstitutionen 
Det er en dårlig kombination med ledige studiepladser samtidig med, at der er mangel på pædagoger. KP 
arbejder derfor på at brande uddannelsen kraftigere, så det bliver tydeligt, at det er en uddannelse, som de 
unge selv kan tone i retning af musik, bevægelse eller natur.  

Der er også en god brandingværdi i oplysninger om, at færdiguddannede pædagoger har gode 
jobmuligheder over hele landet, og at karrieremulighederne med en pædagoguddannelse ikke afgrænses til 
at arbejde med børn.  

Frafaldet på pædagoguddannelsen både i løbet af undervisningsperioderne og i praktikken er ikke højt. 
Derfor er det primært rekruttering til uddannelsen og kvaliteten i uddannelsen, der er i fokus. 
Uddannelsesinstitutionen vurderer, at én måde at højne kvaliteten kunne være at styrke den faglige ledelse 
i kommunernes dagtilbud, hvilket vil gavne de studerende, der er i praktik. Det indebærer, at kommunerne 
skal se det som en prioriteret opgave at understøtte de pædagogstuderendes faglige udvikling i deres 
praktikperioder.  
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I forhold til rekruttering har det stor betydning, at studievejlederne på ungdomsuddannelserne har 
tilstrækkelig viden om professionsuddannelserne og husker af fremhæve deres kvaliteter i forbindelse med 
vejledningsaktiviteterne. 

BUPL 
BUPL peger på, at en barriere i forhold til at rekruttere flere unge til pædagoguddannelsen er 
pædagogfagets status. Derfor håber BUPL, at loven om minimumsnormeringer ikke bare bidrager til en 
bedre hverdag for børn og pædagoger, men at den også vil blive opfattet som en anerkendelse af faget og 
de fagprofessionelle og dermed indirekte kan sætte fokus på vigtigheden af pædagogfaget. 

En anden barriere kan være, at studievejlederne på ungdomsuddannelserne ikke har tilstrækkelig viden om 
professionsuddannelserne, og derfor ikke tænker på at vejlede i den retning. 

En tredje barriere kan være studiestedet. For år tilbage var der mange mindre institutioner, der udbød 
uddannelsen. I dag er der kun KP i Region Hovedstaden, og det er blevet en kæmpe institution, som nogle 
studerende beskriver som kold og upersonlig med hvide og anonyme lokaler. 

BUPL mener, at praktikken er en udfordring, og manglen på uddannede praktikvejledere kombineret med 
dårlige normeringer giver ikke gode rammer for professionel vejledning og sidemandsoplæring. BUPL 
opfordrer kommunerne til, at tage deres ansvar som meduddannere alvorligt, for 1/3 af 
pædagoguddannelsen foregår i kommunale rammer. Trods disse udfordringer har pædagoguddannelsen 
kun et frafald på 12 %.  

Kommunerne og Børne og Kulturchefforeningen 
Der er flere tiltag, som kan bidrage til, at pædagoguddannelsen får et bedre image og dermed større 
søgning. Et tiltag kunne være, at sidestille de studerende på pædagoguddannelsen med de studerende på 
de øvrige professionsuddannelser i forhold til praktikken. Det betyder, at den lønnede praktik skal afskaffes 
og erstattes med SU. Med den ændring bliver de studerende reelt studerende i praktikken og ikke en del af 
den faste normering. Et andet tiltag kan være, at højne kvaliteten i uddannelsen fx gennem flere timer i 
lighed med læreruddannelsen. 

Når der er for få ansøgere til uddannelsen, er det vigtigt, at kommunerne tager ansvar for at rekruttere 
studerende til meritpædagoguddannelse og til den nye sporskiftemerituddannelse. Målgruppen for 
meritpædagoguddannelse er erfarne medhjælpere og pau’ere, mens målgruppen for 
sporskiftemerituddannelsen er folk med en BA, som ønsker at skifte spor. Kommunernes og BKFs 
forventningerne til sporskiftemerituddannelsen er høje, og de glæder sig til at følge virkningen af, at få 
denne nye pædagogprofil ind på arbejdsmarked. 

Det er ikke alle dagtilbud, der har en uddannet praktikvejleder, og på det felt kan der med fordel tænkes i 
nye baner. Med det faldende antal studerende nedlægges der løbende praktikpladser i institutionerne så 
antallet af praktikpladser passer til antallet af studerende. Når der bliver længere mellem de studerende, 
giver det mening at gentænke behovet for uddannede praktikvejledere, så de vejledere, der findes, bruger 
deres vejlederkompetencer jævnligt. Kunne en eller flere af kommunens pædagogiske konsulenter være 
uddannede praktikvejledere, der havde ansvar for flere institutioner kombineret med en buddyordning på 
hver enkelt institution?  
Med decentralisering af budgettet til kompetenceudvikling, er det den enkelte decentrale leder, der afgør, 
om praktikvejlederuddannelsen skal prioriteres. Kommunerne må som meduddannere tage et større 
ansvar for praktikken og herunder for, at der er et tilstrækkeligt antal kvalificerede praktikvejledere, det 
ansvar bør ikke overlades til den enkelte institution.  
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5.2 rekruttering til vakante stillinger 
Kommunerne og Børne- og Kulturchefforeningen 
Det er en massiv udfordring at rekruttere pædagoger i hele hovedstadsområdet, så Region H rekrutterer fra 
hele Sjælland. Med loven om minimums normeringer accelereres behovet for at rekruttere pædagoger. Det 
betyder, at jo flere penge, der kommer ud, jo større bliver konkurrencen mellem kommunerne, og det øger 
ikke antallet af pædagoger men ændrer som udgangspunkt kun fordelingen af dem. 

Det er vanskeligt at skaffe pædagoger både i kommuner, der er udfordret på geografien og for store 
kommuner, der ligger midt i regionen. Derfor gælder det om at skabe et godt arbejdsmiljø for de 
pædagoger, vi har og for at bidrage til at videreuddanne medhjælpere og pau’er. Når det er vanskeligt at 
rekruttere nye pædagoger, er det vigtigt at arbejde på at begrænse afgangen fra faget. Her kunne det være 
attraktivt med nye stillingsformer som faglige fyrtårne eller lignende og med mulighed for forberedelsestid 
til gode læringsforløb. 

Nogle kommuner har gennem flere år arbejdet med et mål om at have 80 % uddannede pædagoger i deres 
dagtilbud, og disse kommuner har haft let ved at rekruttere pædagoger, fordi de var kendt for at have et 
attraktivt fagligt arbejdsmiljø. Nu er mange kommuner på vej i samme retning godt hjulpet på vej af loven 
om minimumsnormeringer og penge til flere pædagoger. Det betyder, at der er brug for nye initiativer for 
at sikre rekrutteringen af pædagoger. Behovet for at skaffe pædagoger og muligheden for at udnytte 
rotationsydelsen fik Brøndby Kommune til at sende en stor gruppe medhjælpere og pau’ere på 
meritpædagoguddannelsen, i alt så mange, at de udgør en hel klasse på KP.  Andre kommuner er på vej 
med tilsvarende initiativer. 

BUPL 
BUPL fremhæver også Brøndby Kommunes initiativ i forhold til uddannelse af meritpædagoger. 

5.3 Inspiration og forslag til udviklingsarbejde og prøvehandlinger 
Her følger en række forslag til udviklingsarbejder og prøvehandlinger, som kommunerne med fordel kan gå 
sammen om at udvikle og afprøve. 

 

Forslag til fælleskommunale forsøgs- og udviklingsarbejder  
 

Aktører 

1. Et tiltag, der vil gøre pædagoguddannelsen mere attraktiv 
er, at sidestille de studerende på pædagoguddannelsen med 
de studerende på de øvrige professionsuddannelser i 
forhold til praktikken. Det betyder, at den lønnede praktik 
skal afskaffes og erstattes med SU. Med den ændring bliver 
de studerende reelt studerende i praktikken og ikke en del 
af den faste normering. 
 

Undervisningsministeriet, KL og 
KKR Hovedstaden.  

2. Med nedgang i antallet af studerende skal 
vejlederfunktionen gentænkes, så den enkelte vejleder 
anvender sine kompetencer løbende. Det kunne handle om 
en ny struktur, hvor der ikke er en uddannet praktikvejleder 
i hver institution, men hvor kommunen har uddannede 
praktikvejledere, der dækker flere institutioner, og hver 

KKR Hovedstaden  
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institution har pædagoger, der er klædt på til rollen som 
buddy for de studerende. 

 
3. Det skal sikres, at studievejlederne på 

ungdomsuddannelserne i Region Hovedstaden er klædt godt 
på, til at vejlede de unge i retning af 
professionsuddannelserne.  

Kommunernes repræsentanter i 
bestyrelserne på 
ungdomsuddannelserne kunne 
være brobygger på denne 
opgave.  
 

 

Her følger ideer, som hver enkelt kommune selv kan følge op på. 
 

Hver enkelt kommune kan overveje følgende spørgsmål: 
 

1. Hvordan kan vi som kommune hjælpe med at få flere uddannede pædagoger? Har vi sendt 
nok på merituddannelserne? Nogle kommuner har nok medhjælpere og pau’er til at danne 
deres egne meritklasser på KP, andre kommuner må gå sammen om dette projekt.  

 
2. Har vi det tilstrækkelige antal uddannede praktikvejledere til at sikre værdifulde 

praktikforløb for alle studerende, eller har vi behov for at afsætte en central pulje til disse 
uddannelsesforløb, så antallet af uddannede vejledere ikke afhænger af de decentralt 
lederes prioritering af området. 

 
 

6. Lærere 
6.1 Rekruttering til uddannelsen 

I Region Hovedstaden udbydes læreruddannelsen af KP, og den kan læses i København og Helsingør. Der er 
plads til 1415 lærerstuderende pr. år, men der er ikke ansøgere nok til at fylde alle pladserne. I 2016/17 
blev der optaget 1140 studerende, men siden er antallet dalet år for år til 883 i 2020/21. Der er flere veje til 
at skaffe flere lærere, optaget kan øges og frafaldet på uddannelsen kan minimeres. Den årgang der blev 
optaget i 2016/17 har fx et frafald på 38,4%. (se Bilag 1) 

I Region Hovedstaden er ca. 20 % af lærerstillingerne besat med ikke læreruddannede medarbejdere. 
Derfor kan det under de nuværende rammer blive vanskeligt at nå regeringens krav om 95 % 
kompetencedækning i 2024.   

Uddannelsesinstitutionen  
Det er desværre ikke alle de studerende, der gennemfører, nogle falder fra undervejs. KP vurderer, at 
frafaldet på uddannelsen er 18 % på første år, og i sidste del af uddannelsen er frafaldet noget større. 
Kommunerne har som meduddannere et medansvar for dette frafald. Det er KPs vurdering, at en 
medvirkende faktor til frafald er det begrænsede antal uddannede praktikvejledere på skolerne. En 
overvejelse er derfor, hvilken betydning det har, hvorvidt de lærerstuderende møder en uddannet 
praktikvejleder eller en uuddannet praktikvejleder.  
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Læreruddannelsen er en vekseluddannelse, der består af teori og praksis, og for at skabe mening skal der 
bygges en synlig bro mellem teori og praksis, og praksis skal ikke kun henvises til praktikperioderne, ligesom 
teori udmærket kan læres i praktikken. Spørgsmålet er, om de gældende rammer for praktikperioder med 
flere lærerstuderende i samme klasse er med til at ruste de lærerstuderende til en praksis, hvor de som 
nyuddannede lærere skal være alene med en klasse.  

De lærerstuderende kommer med flere forskellige uddannelsesmæssige baggrunde. Over 50 % kommer fra 
STX og 25 % kommer fra HF. Resten er fordelt på øvrige ungdomsuddannelser. I forhold til frafald har 
STXerne mindre frafald end HFerne, idet STXernes frafald er 15 % mod HFernes på 21 %.   

For at intensivere studiet og ruste de studerende bedre til det kommende arbejdsliv har KP valgt at hæve 
antallet af undervisningstimer på læreruddannelsen og genindføre mødepligt på en del af uddannelsen.   

De fleste merit-studerende kommer med en baggrund som lærervikar. Mange har fuldtidsarbejde ved siden 
af merituddannelsen. Da der er behov for at få flere studerende gennem en meritlæreruddannelse kunne 
man overveje at bedre vilkårene for de merit-studerende, og det kunne bl.a. gøres ved at lade vikararbejde 
tælle som en del af praktikken. 

Danmarks Lærerforening (DLF) 
På landsplan er 18 % af stillingerne i folkeskolen besat med ikke læreruddannede lærere, og Region 
Hovedstaden ligger over landsgennemsnittet.  

DLF tænker, at når der skal rekrutteres til en professionsuddannelse handler det om at rekruttere til et fag 
og et job. Derfor er det vigtigt at brande lærerjobbet, så de unge kan se sig selv i det, og her kan det være 
afgørende at give lærerne det professionelle råderummet tilbage. DLF peger på, at lærerne under Corona-
nedlukningen har vist, at de kan levere under omskiftelige og utraditionelle forhold.  

DLF er optaget af det store frafald på læreruddannelsen og vil gerne finde årsager til frafaldet. En teori 
kunne være, at frafaldet hænger sammen med få undervisningstimer på læreruddannelsen, der betyder, at 
studieintensiteten er lav. Studerende melder om dårlige oplevelser i praktikken, bl.a. fordi de møder 
uuddannede praktikvejledere, og det skaber ikke respekt, når praktikvejlederne bl.a. har ansvar for at 
vurdere de lærerstuderende ved praksisprøven, og så ønsker de også et bedre studiemiljø på KP. 

Kommunerne og Børne- og Kulturchefforeningen 
Kommunerne oplever ikke blot, at der rekrutteres for få studerende til læreruddannelsen men også, at 
niveauet hos flere studerende er lavt, og det bidrager til, at frafaldet bliver højt. Adgangskravet til 
læreruddannelsen ved kvote 1 er et karakterkrav på 7, men ved optagelse på kvote 2 er det andre 
kompetencer, der tæller.  

På den lille afdeling af KP, der er placeret i Helsingør, kommer de studerende i praktik gennem hele 
uddannelsesforløbet lige fra starten, og på den måde får de studerende en vigtig mulighed for løbende at 
opleve teorier omsat til praksis.   

Det er vigtigt, at praktikvejlederne har indsigt i, hvad der foregår på læreruddannelsen, og at KP og de 
studerende forstår, hvordan en kommune og en kommunal arbejdsplads fungerer. Det kræver et tættere 
samarbejde mellem KP og kommunerne.  En del skoler anvender lærere, som har en anden 
vejlederuddannelse end praktikvejlederuddannelsen som praktikvejledere, og da praktikvejlederne har 
ansvaret for at afholde praksisprøven, er det vigtigt, at praktikvejlederen har de fornødne kompetencer. 
Hvad skal der til, for at lærere, der er uddannede vejledere i andre fag, kan opgraderes til praktikvejledere? 
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Læreruddannelsen kan af nogle unge opfattes som en blindgyde, der kun fører til jobbet som lærer, derfor 
vil det være nyttigt at drøfte, illustrere og brande, hvilke muligheder en læreruddannelse giver adgang til, 
både karriereveje og muligheder for at skifte til andre brancher. Det kunne også handle om at give 
eksempler på personer, der har startet deres arbejdsliv som lærere, og så nu sidder i helt andre stillinger. 

6.2 Rekruttering til vakante stillinger 
Kommunerne og Børne- og Kulturchefforeningen 
For kommunerne handler rekrutteringsudfordringerne på lærerområdet ikke kun om kvantitet, men i lige 
stå høj grad om kvalitet. Det er vigtigt at rekruttere lærere, der mestrer håndværket og som udover det 
faglige, pædagogiske og didaktiske også kan formidle, lytte og lede.  

Som allerede beskrevet, er der en del lærerstillinger, der er besat med ikke læreruddannede, og det gælder 
især i særlige fag som fx tysk, fysik og musik. Kommunerne forsøger at kompensere for denne mangel ved 
at efteruddanne nogle at de faste medarbejdere i de fag, hvor de mangler linjefagsuddannede lærere.  

Danmarks Lærerforening 
DLF peger på betydningen for at lave gode onboardng forløb, for at forebygge, at de nyuddannede lærere 
giver op og forlader faget. 

6.3 Inspiration og forslag til udviklingsarbejde og prøvehandlinger 
Her følger en række forslag til udviklingsarbejder og prøvehandlinger, som kommunerne med fordel kan gå 
sammen om at udvikle og afprøve. 

Forslag til fælleskommunale udviklingsarbejder og prøvehandlinger 
 

Aktører 

1. Læreruddannelsens helt store udfordring er den manglende 
tilgang at studerende. Kommunerne, KP og DLF må sammen 
brande læreruddannelsen og de efterfølgende jobmuligheder. 

 

Kommunerne, KP og DLF 

2. Det kunne være interessant at undersøge, hvilken forskel det gør i 
forhold til frafald, om de lærerstuderende møder en uddannet 
praktikvejleder eller en uuddannet praktikvejleder. Der 
gennemføres et studie på tværs af skoler og kommuner. 

 

KKR Hovedstaden gennem-
fører det sammenlignende 
studie. 

3. Ordningen med praktik gennem hele uddannelsen, som fungerer 
på læreruddannelsen i Helsingør, kunne med fordel udvides, så 
den kom til at gælde for hele KPs område.   

 

KP og kommunerne 
 

4. Mulighederne for at udvikle en miniuddannelse, så lærere, der 
allerede har en vejlederuddannelse, hurtigt kan opgraderes til 
praktikvejledere bør undersøges. 
 

Kommuner og KP 

 
Her følger ideer, som hver enkelt kommune selv kan følge op på. 
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Hver enkelt kommune kan overveje følgende spørgsmål: 
 

1. Har vores kommune behov for at skabe en central pulje til uddannelse af det tilstrækkelige antal 
praktikvejledere? 

 
2. Har vores lærere et professionelt råderum, som kan være med til at skabe attraktive 

arbejdsforhold for lærerne? 
 

3. Har vi et systematisk og grundigt onboardingforløb og mentorordninger til nyansatte lærere? 
 

 

7. Afrunding 
Som det fremgår af rapporten, er alle velfærdsområderne i større eller mindre grad allerede ramt af mangel 
på uddannede og velkvalificerede medarbejdere. Årsagerne til mangelsituationerne er forskellige fra 
uddannelse til uddannelse, og derfor må manglen bekæmpes både med generelle og specifikke tiltag. 

Alle uddannelsesområderne efterspørger indsatser som: 
 
Et tilstrækkeligt antal uddannede praktikvejledere 
 
Et grundig og systematisk onboardingforløb til nye medarbejdere suppleret med mulighed for 
mentorordninger. 
 
Ledelsens opmærksomhed på elever og studerende 
 
Kvaliteten i uddannelserne både på skoledelen og i praktikken, og et tilstrækkeligt antal 
undervisningstimer. 
 
En god vejledning på ungdomsuddannelserne om professionsuddannelserne. 
 

 

Udfordringer på hvert enkelt uddannelsesområde: 
 
På sygeplejeområdet handler det om manglen på klinikpladser, som er en afgørende barriere for at 
optage flere studerende. Denne opgave må løses i et kommunalt fællesskab sammen med Region 
Hovedstaden. Løsningen er ikke nødvendigvis kun, at uddanne og ansætte flere kliniske vejledere. 
 
På social- og sundhedsområdet handler det både om at udtænke et optagesystem, hvor alle elevpladser 
bliver besat, og om at tilrette uddannelserne, så de matcher den store gruppe af elever, der ikke har 
dansk som første sprog. 
 
På pædagogområdet handler det om at øge søgningen til uddannelsen. 
 
På lærerområdet handler det både om at øge søgningen til uddannelsen og om at mindske frafaldet. 
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Hvis elev og professionsuddannelserne indenfor velfærdsområdet skal fremstå som kendte og attraktive 
uddannelsesudbud, så skal kommunerne præsentere velfærdsområdet for de unge, inden de træffer deres 
uddannelsesvalg. Det kunne fx ske ved at alle elever i 7. eller 8. klasse kom i velfærdspraktik i egen 
kommune, og ved at kommunerne oprettede fritidsjob i dagtilbud og på plejecentre til elever på 
ungdomsuddannelserne.  

Disse muligheder kunne kombineres med, at KKR-hovedstaden går sammen om at etablere nogle 
Velfærdsgymnasier, med elementer fra både STX og EUX. 

Særlige indsatser 
 

Aktører 

Velfærdspraktik i egen kommune Kommunerne inkl. de decentrale institutioner 
 

Fritidsjob i institutioner og plejecentre Kommunerne inkl. de decentrale institutioner 
 

Styrket vejledning til velfærdsuddannelserne på 
gymnasiale ungdomsuddannelser 
  

Kommunale repræsentanter i 
ungdomsuddannelsernes bestyrelser 

Etablering af et velfærdsgymnasium med inspiration 
fra STX og EUX 
 

KKR Hovedstaden 
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Bilag 1 
8. Baggrundsdata udarbejdet af Københavns Professionshøjskole 

 

 

 

 

Københavns Professionshøjskole1

Flere børn og mange flere ældre 
børn betyder større efterspørgsel 
efter lærere, pædagoger og 
sygeplejersker 

Kra�ig s�gning på 57 pct. i antal ældre 
over 80 år – Region Hovedstaden

43.000 flere i alderen 80+ i  2030 – den s tørste s�gning 
sammenl ignet med de andre regioner.

20.000 flere børn i alderen 0-6 år i  Region 
Hovedstaden, som har den s tørste s�gning i  anta l  børn i  
den a lder sammenl ignet med resten af landet.

Færre 17-årige i Region Hovedstaden – men mindre 
fa ld end i  de andre regioner. Flere 17-årige vi l  bo i  og 
omkring København. Langt færre vi  bo i  
yderkommunerne i  regionen i  2030.

32 pct. af Danmarks befolkning er bosat i Region 
Hovedstaden – en andel , der forventes  at være s tabi l  
frem mod 2045. 

Region Hovedstaden og Region Midtjyl land er de 
regioner, der s tørst fremgang i  den samlede 
befolkningsudvikl ing frem mod 2045.

Kilde: Bef olkningsf remskriv ning 2020, Danmarks Statistik
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Københavns Professionshøjskole2

Stigende antal ældre i alle kommuner i Region 
Hovedstaden - men forskellig stigningstakt Kommuner med s tørst s�gning:

• Ishøj, 129 pct. 
• Val lensbæk, 119 pct. 
• Egedal , 99 pct. 
• Halsnæs, 98 pct. 
• Gribskov, 96 pct. 

Kommuner med laveste s�gning:

• Rødovre, 24 pct. 
• Brøndby, 27 pct. 
• Lyngby-Taarbæk, 28 pct. 
• Glostrup, 32 pct. 
• Gladsaxe, 32 pct. 

Samlet for Region Hovedstaden: 
57 pct. flere +80 -årige i 2030

Kilde: Befolkningsfremskrivning 2020, Danmarks Sta�s�k

Store forskelle i  s�gningstakten:
• Lavest i  Rødovre, 24 pct. flere ældre i  2030
• Højest i  Ishøj, 129 pct. flere ældre i  2030

Stor behov for flere 
sygeplejersker
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Københavns Professionshøjskole3

Børnetal stigende i alle kommuner i Region 
Hovedstaden - men i forskelligt tempo 

Kommuner med s tørst s�gning:
• Al lerød, 26 pct. 

• Val lensbæk, 21 pct. 
• København, 20 pct. 
• Rødovre, 19 pct. 

• Egedal , 19 pct. 

Kommuner med laveste s�gning:
• Gento�e , 3 pct. 
• Frederiksberg, 3 pct. 

• Hørsholm, 5 pct. 
• Lyngby-Taarbæk, 7 pct. 
• Gribskov, 7 pct. 

Samlet for Region Hovedstaden: 
14 pct. flere 0- 6 årige i 2030

Kilde: Bef olkningsf remskriv ning 2020, Danmarks Statistik

Store forskelle i  s�gningstakten
• Lavest i  Gento�e, 3 pct. flere børn i  2030
• Højest i  Allerød, 26 pct. flere børn i  2030

Stort behov for flere 
pædagoger og lærere

Københavns Professionshøjskole4

Region Hovedstaden har den laveste andel af 
uddannede lærere i lærerstillinger (2018)

Region Hovedstaden har udfordringer 
med at rekruttere kvalificerede lærere

I 2018 havde blot 64 pct. af ansa�e i lærers�ll inger i  
Region H en læreruddannelse som højest fuldførte 
uddannelse. I Region Nordjylland var det 80 pct.

60 pct. af regionens kommuner melder om 
udfordringer med at rekru�ere kvalificerede lærere. 
For hver 1.500 ledige lærers�ll inger, som blev slået 
op i  2020, var der 210 s�ll inger (14 pct.) det ikke 
lykkedes at besæ�e med en kvalificeret kandidat. 
Til  sammenligning var den andel 4 pct. i  Region 
Sjælland.

Note:Lærerstillinger henviser til ansatte i arbejdsfunktionen:
"Undervisning på grundskoleniveau (inkl. 10. klasse)" inden for 
branchen: ”Folkeskoler o.lign.”.
Kilde: UFMsdatavarehus

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Pc
t.



Rekrutteringsudfordringer på velfærdsområderne 
April 2021 
 

22 
 

 

 

 

 

Københavns Professionshøjskole5

Region Hovedstaden har den laveste andel af 
pædagogisk personale med en 
pædagoguddannelse (2018)

Note:Pædagogisk personale henviser til ansatte i 
arbejdsfunktionerne: ”børneomsorgsarbejde”, ”pædagogisk arbejde” 
og ”specialpædagogisk arbejde” inden for brancherne: ”vuggestue”, 
”børnehave”, ”aldersintegrerede institutioner”, ”fritids- og 
ungdomsklubber” og ”skolefritidsordninger og fritidshjem”. 
Kilde: UFMsdatavarehus, trukket d. 12/03-2021.

Region Hovedstaden har udfordringer med 
at rekruttere kvalificerede pædagoger
45 pct. a f pædagoger og medhjælpere i  regionens  
ins�tu�oner var i  2018 uddannede pædagoger. Det er den 
laveste andel  blandt de fem regioner.

E�erspørgs len e�er uddannede pædagoger i  Region 
Hovedstaden forventes  at s�ge med ca . 3.000 frem mod 
2045, svarende �l  en s�gning på  ca . 10 pct. Og det er uden 
at tage højde for den pol i�ske bes lutning om 
minimumsnormeringer.

80 pct. a f regionens  kommuner melder om udfordringer 
med at rekru�ere kva l ificerede pædagoger. Udfordringen 
forventes  forværret over de næste 5-7 år. 

Ins�tu�onerne må o�e må genops lå  s�l l inger. Københavns  
Kommune har i  2018 ops lået ca . 1.400 pædagogs�l l inger i  
Børne- og Ungdomsforva l tningen, hvoraf 30 pct. ikke blev 
besat. For hver 3.400 ledige lærers�l l inger, som blev s lået 
op i  2020 i  hele regionen, var der 580 s�l l inger (17 pct.) det 
i kke lykkedes  at besæ�e med en kva l ificeret kandidat. Ti l  
sammenl igning var den andel  3 pct. i  Region Sjæl land.
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Københavns Professionshøjskole6

Andel af ansøgere med stx- og hf-
baggrund, der søger mod 
professionshøjskolerne

Kilde: Danske Professionshøjskoler, 2020
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Andel stx'ere Andel hf'ere

• Region Hovedstaden har den laveste
andel ansøgere med stx-baggrund 
(almene gymnasium) sammenlignet 
med de øvrige regioner. Kun 23 pct. i  
Region Hovedstaden mod fx 32 pct. i  
Region Sjælland.

• Tilsvarende gør sig gældende for 
ansøgere med hf-baggrund, hvor 
andelen udgør 42 pct. i  Region 
Hovedstaden mod fx 55 pct. i  Region 
Sjælland.

KP har den laveste andel 
ansøgere med gymnasie( stx)-
baggrund
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Københavns Professionshøjskole7

KP’s andel af 1. prioritetsansøgere falder

Kilde: Den Koordinerede Tilmelding (KOT). KP og CBS, KU, DTU og IT-
universitets andel er beregnet på begrund af antal 1. prioritetsansøgere 
til 14 videregående uddannelsesinstitutioner i Region H. Egne 
beregninger.

Københavns Professionshøjskole taber 
terræn �l universiteterne

• KP’s andel af 1. prioritetsansøgere er 
faldende. I 2020 søgte godt 8.000 KP som 
1. prioritet. Det er 1.000 færre end i  
2014. 

• CBS, KU, DTU og IT -universitet har i  
samme periode samlet øget antallet af 1. 
prioritetsansøgere. 

• KP taber �l universiteterne, som er fyldigt 
og stærkt repræsenteret i  København.

• Fortsæ�er den samme udvikling er KP’s 
andel af de mest mo�verede studerende 
(1. prioritetsansøgere) 14 pct. i  2030.
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Københavns Professionshøjskole8

Udvikling i optag på Absalon og KP, 
2010 -2020
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Kilde: UFM, Datavarehus, Den Koordineredet Tilmelding

Københavns Professionshøjskole har 
dårligt fat i de uddannelsessøgende pga.
hård konkurrence fra universiteterne

Absalon: S�gning
på 57 pct. 

KP: S�gning på 8 pct. 

• KP har næsten det dobbelte antal pladser i  
optag (ca. 5.700) end Absalon (ca. 2.800) i  
Region Sjælland. Men der bor også mere end 
dobbelt så mange i  Region H (1,9 mio.) end i  
Region Sjælland (0,8 mio. indbyggere).

• KP har meget dårligere fat i  de 
uddannelsessøgende end Absalon. KP taber �l 
universiteterne, som er fyldigt og stærkt 
repræsenteret i  København.
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Bilag 2 
9. Anbefalinger 

Dette bilag indeholder alle anbefalinger til udviklingsarbejder og prøvehandlinger for samtlige 
uddannelsesområdet. 

9.1 Sygeplejeområdet 
Inspiration og forslag til udviklingsarbejde og prøvehandlinger på sygeplejeområdet 

Forslag til fælleskommunale udviklingsarbejder og prøvehandlinger  
 

Aktører 

1. Et øget antal studerende kræver et øget antal klinikpladser, og da 
det er en udfordring for kommunerne at rumme flere studerende 
indenfor den eksisterende model, er det nødvendigt at udtænke 
nye og anderledes måder, at organisere klinikperioderne på.  

              Det bør undersøges, om der kan arrangeres klinikforløb i læge-         
              og sundhedshuse, og om tre fire store plejecentre i forskellige        
              kommuner i regionen kan etableres som særlige uddannelses-   
              steder, hvor der indrettes attraktive læringsmiljøer. 
 

Projektet gennemføres i et 
samarbejde mellem KP, 
Region Hovedstaden og 
kommuner i KKR H. 
Frederikssund 
Uddannelseshospital har  
erfaringer, der kan bygges 
videre på. 
 

2. Ny brandingstrategi for sygeplejerskeuddannelsen, hvor der både 
sættes fokus på anvendelse af velfærdsteknologi i uddannelsen 
og i det efterfølgende arbejdsliv, samt branding af karriereveje 
efter uddannelsen i retning af forskning, ledelse og undervisning. 
Projektets produkt er målrettet de uddannelsessøgende.  
 

Projektet bør gennemføres 
af KL, uddannelsesinstitu-
tioner, Region Hovedstaden 
og kommunerne. 
 

3. De studerende efterlyser større medindflydelse på den 
geografiske placering af deres klinikker og større fleksibilitet. En 
overvejelse er derfor, om uddannelsesinstitutioner og kommuner 
kan organisere klinikperioder, så de i højere grad imødekommer 
de studerendes ønsker.  
 

Projektet gennemføres af  
uddannelsesinstitutioner, 
Region Hovedstaden og 
kommuner. 
 

 
 
Hver enkelt kommune kan overveje følgende spørgsmål i forhold til sygeplejeområdet: 
 

1. Har vi det tilstrækkelige antal uddannede kliniske vejledere til at sikre attraktive klinikforløb? 
 

2. Har ledelsen en særlig opmærksomhed på de studerende i klinikforløb, så de studerende 
oplever, at de bliver set og hørt? 

 
3. Har vi et systematisk og robust introduktionsforløb og mulighed for mentorordninger, så vi 

forebygger frafald af nyansatte? 
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9.2 Social- og Sundhedsområdet 
Inspiration og forslag til udviklingsarbejde og prøvehandlinger på social- og 
sundhedsområdet 

Forslag til fælleskommunale udviklingsarbejder og prøvehandlinger  
 

Aktører 

1. Optagesystemet betyder, at nogle elever får afslag fra de 
kommuner, hvor de søger, fordi der kommer flere ansøgninger, 
end der er elevpladser, mens andre kommuner ikke har 
tilstrækkeligt med ansøgere, og derfor skal betale bøder for ikke 
at opfylde deres elevkvote. Der bør skabes et system, hvor alle 
uddannelsespladser udnyttes. 

 

Kommunerne i KKR og 
uddannelsesinstitutionerne. 

2. Social- og sundhedsuddannelserne har en særlig udfordring i 
forhold til sprog, da en del elever kun taler dansk i skolen og ikke 
bruger det som hverdagssprog privat. Disse elever har behov for 
en ekstra indsats for at tilegne sig de nødvendige fagsproglige og 
kulturelle kompetencer. Denne læringsproces bør knyttes til 
uddannelsen.  
 

Denne problemstilling bør 
drøftes med KL. 
 

3. De studerende kan mangle faglige rollemodeller, mens de er på 
skolen, for social- og sundhedsuddannelserne er måske de eneste 
uddannelser, hvor det som regel er lærere med andre 
uddannelser, der underviser. En større del af undervisningen bør 
forestås af social- og sundhedsassistenter med friske erfaringer fra 
området.  

 

Denne problemstilling kan 
løses af 
uddannelsesinstitutionerne. 
 

4. Kommunerne ønsker at øge anvendelsen af velfærdsteknologi. 
Det er en krævende opgave både i forhold til viden og økonomi. 
Kommunerne i KKR Hovedstaden kan med fordel løfte denne 
opgave i fællesskab. Det kunne både handle om 
indkøbsfællesskaber og fælles kompetenceudvikling. 

 

Kommunerne i KKR 
Hovedstaden. 

 

Hver enkelt kommune kan overveje følgende spørgsmål i forhold til social- og sundhedsområdet: 
 

1. Har udstyret til vores social- og sundhedsmedarbejdere et fysisk udtryk, der tiltrækker unge 
uddannelsessøgende? 

 
2. Har vi et attraktivt arbejdsmiljø blandt social- og sundhedsmedarbejderne?  

 
3. Har vi i vores kommune brug for at supplere med en socialrådgiver, der kan hjælpe 

medarbejdere med ondt i livet? 
 

4. Har vi et udbytterigt samarbejde mellem center for sundhed og ældre og den kommunale 
ungeenhed og jobcenteret? 

 



Rekrutteringsudfordringer på velfærdsområderne 
April 2021 
 

26 
 

5. Har vi de rigtige seniorordninger, og har vi undersøgt, om der er uddannet arbejdskraft at hente 
ved at se på ”fra deltid til heltid”.  

 
 

9.3 Pædagogområdet 
Inspiration og forslag til udviklingsarbejde og prøvehandlinger på pædagogområdet 

Forslag til fælleskommunale forsøgs- og udviklingsarbejder  
 

Aktører 

1. Et tiltag, der vil gøre pædagoguddannelsen mere attraktiv er, at 
sidestille de studerende på pædagoguddannelsen med de 
studerende på de øvrige professionsuddannelser i forhold til 
praktikken. Det betyder, at den lønnede praktik skal afskaffes og 
erstattes med SU. Med den ændring bliver de studerende reelt 
studerende i praktikken og ikke en del af den faste normering. 
 

Undervisningsministeriet, 
KL og KKR Hovedstaden.  

2. Med nedgang i antallet af studerende skal vejlederfunktionen 
gentænkes, så den enkelte vejleder anvender sine kompetencer 
løbende. Det kunne handle om en ny struktur, hvor der ikke er en 
uddannet praktikvejleder i hver institution, men hvor kommunen 
har uddannede praktikvejledere, der dækker flere institutioner, og 
hver institution har pædagoger, der er klædt på til rollen som buddy 
for de studerende. 

 

KKR Hovedstaden  

3. Det skal sikres, at studievejlederne på ungdomsuddannelserne i 
Region Hovedstaden er klædt godt på, til at vejlede de unge i retning 
af professionsuddannelserne.  

Kommunernes 
repræsentanter i 
bestyrelserne på 
ungdomsuddannelserne 
kunne være brobygger på 
denne opgave.  
 

 

Hver enkelt kommune kan overveje følgende spørgsmål i forhold til pædagogområdet: 
 

1. Hvordan kan vi som kommune hjælpe med at få flere uddannede pædagoger? Har vi sendt nok 
på merituddannelserne? Nogle kommuner har nok medhjælpere og pau’er til at danne deres 
egne meritklasser på KP, andre kommuner må gå sammen om dette projekt.  

 
2. Har vi det tilstrækkelige antal uddannede praktikvejledere til at sikre værdifulde praktikforløb for 

alle studerende, eller har vi behov for at afsætte en central pulje til disse uddannelsesforløb, så 
antallet af uddannede vejledere ikke afhænger af de decentralt lederes prioritering af området. 
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8.4 Lærerområdet 
Inspiration og forslag til udviklingsarbejde og prøvehandlinger på lærerområdet 

Forslag til fælleskommunale udviklingsarbejder og prøvehandlinger 
 

Aktører 

1. Læreruddannelsens helt store udfordring er den manglende 
tilgang at studerende. Kommunerne, KP og DLF må sammen 
brande læreruddannelsen og de efterfølgende jobmuligheder. 

 

Kommunerne, KP og DLF 

2. Det kunne være interessant at undersøge, hvilken forskel det gør i 
forhold til frafald, om de lærerstuderende møder en uddannet 
praktikvejleder eller en uuddannet praktikvejleder. Der 
gennemføres et studie på tværs af skoler og kommuner. 

 

KKR Hovedstaden gennem-
fører det sammenlignende 
studie. 

3. Ordningen med praktik gennem hele uddannelsen, som fungerer 
på læreruddannelsen i Helsingør, kunne med fordel udvides, så 
den kom til at gælde for hele KPs område.   

 

KP og kommunerne 
 

4. Mulighederne for at udvikle en miniuddannelse, så lærere, der 
allerede har en vejlederuddannelse, hurtigt kan opgraderes til 
praktikvejledere bør undersøges. 
 

Kommuner og KP 

 
Hver enkelt kommune kan overveje følgende spørgsmål i forhold til lærerområdet: 
 

1. Har vores kommune behov for at skabe en central pulje til uddannelse af det tilstrækkelige antal 
praktikvejledere? 

 
2. Har vores lærere et professionelt råderum, som kan være med til at skabe attraktive 

arbejdsforhold for lærerne? 
 

3. Har vi et systematisk og grundigt onboardingforløb og mentorordninger til nyansatte lærere? 
 

 

8.5 Generelle anbefalinger til alle områder 
Alle uddannelsesområderne efterspørger indsatser som: 
 
Et tilstrækkeligt antal uddannede praktikvejledere. 
 
Et grundig og systematisk onboardingforløb til nye medarbejdere suppleret med mulighed for 
mentorordninger. 
 
Ledelsens opmærksomhed på elever og studerende. 
 
Kvaliteten i uddannelserne både på skoledelen og i praktikken, og et tilstrækkeligt antal 
undervisningstimer. 
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En god vejledning på ungdomsuddannelserne om professionsuddannelserne. 
 

 

8.6 Særlige indsatser 
Særlige indsatser 
 

Aktører 

Velfærdspraktik i egen kommune til elever i 
folkeskolen. 
 

Kommunerne inkl. de decentrale institutioner 
 

Fritidsjob i institutioner og plejecentre til elever på 
ungdomsuddannelserne. 
 

Kommunerne inkl. de decentrale institutioner 
 

Styrket vejledning til velfærdsuddannelserne på 
gymnasiale ungdomsuddannelser. 
  

Kommunale repræsentanter i 
ungdomsuddannelsernes bestyrelser 

Etablering af et velfærdsgymnasium med inspiration 
fra STX og EUX. 
 

KKR Hovedstaden 
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