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PRESSEMEDDELELSE - 12. februar 2016: 
   

Hul i hovedet at skære i pædagoguddannelsen  
 
De nordjyske kommuner har på et møde i dag fredag i det nordjyske 
kommunekontaktråd (KKR) besluttet, at der skal skæres i antallet af 
pædagogstuderende i Nordjylland. Det er en utrolig uklog beslutning, mener 
Socialpædagogerne Nordjylland. 
 
”Beregninger fra Kommunernes Landsforening siger, at der bliver brug for flere 
pædagoger i de kommende år. Derfor er det torskedumt, at de nordjyske kommuner nu 
vil have, at der skal uddannes færre pædagoger i Nordjylland,” siger formand for 
Socialpædagogerne Nordjylland, Peter Kristensen. 
 
På et møde i KKR fredag formiddag besluttede de nordjyske kommuner at indstille til 
undervisningsministeren, at der skal fjernes 17 af de 440 studiepladser på 
pædagoguddannelserne i Aalborg og Hjørring i 2016. Det kan kommunerne gøre, fordi de 
som praktiksteder deltager i uddannelsen af de pædagogstuderende.  
Peter Kristensen kan slet ikke forstå, hvorfor kommunerne vil have uddannet færre 
pædagoger i Nordjylland.  
 
”Det er hul i hovedet, at de nordjyske kommuner vil skære i antallet af 
pædagogstuderende i Nordjylland. Det giver ikke nogen mening,” siger Peter Kristensen.  
 
Kommunernes Landsforening (KL) har netop lavet beregninger, som viser, at der alene til 
daginstitutionerne er behov for at uddanne 1.200 flere pædagoger i Danmark end hidtil 
planlagt. Behovet for flere pædagoger hænger blandt andet sammen med det stigende 
antal af flygtninge, der kommer til landet.  
UCN, der uddanner pædagogerne i Nordjylland, havde forud for mødet i KKR bedt de 
nordjyske kommuner om at øge antallet af pædagogstuderende betragteligt i de 
kommende år.  
 
”Det er utroligt, at de nordjyske kommuner nægter at lytte til UCN og samtidigt ignorerer 
beregningerne fra KL, som jo er deres egen landsforening,” siger Peter Kristensen.  
 
Også sidste år blev der skåret i antallet af pædagogstuderende i Nordjylland, og KKR har 
allerede nu planer om, at der også skal skæres i pædagoguddannelserne til næste år. 
Nordjylland er i forvejen den region i Danmark, der forholdsmæssigt har suverænt 
færrest studiepladser på pædagoguddannelsen. Ingen andre steder i landet er der planer 
om tilsvarende drastiske nedskæringer i antallet af pædagogstuderende.  
 
”Det er virkelig dumt, at vi i Nordjylland skærer i uddannelser, der er brug for. Det 
skader de nordjyske pædagoguddannelser, og samtidigt risikerer vi at komme til at 
mangle pædagoger i Nordjylland i fremtiden,” siger formand for Socialpædagogerne 
Nordjylland, Peter Kristensen. 
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