Oprydningsprocedure vedtaget af landsmødet 26.8.2015

Oprydningsprocedure for moduler på diplomuddannelser og
uddannelsesretninger inden for det pædagogiske område
Oprydningsproceduren for moduler på de pædagogiske diplomuddannelser og uddannelsesretninger finder
sted i forbindelse med høringsproceduren 1 for nye eller reviderede moduler med effektuering pr. 1. august
det efterfølgende år.
1. Udarbejdelse af aktivitetsoversigt.
Med udgangspunkt i institutionernes aktivitetsindberetninger udarbejdes
årligt en aktivitetsoversigt af ministeriet, som det faglige fællesudvalg rekvirerer.
Nedlæggelsesprincip: Alle moduler og retninger med max. 3 STÅ i alt over en 3-årig periode (2013-15)
fremhæves i aktivitetsoversigten som værende ”Nedlægningstruet”.
2. Kommentering af det faglige fællesudvalg
Aktivitetsoversigten kommenteres af det faglige fællesudvalg der vurderer:
Hvilke årsager, der kan være til den lave aktivitet på de nedlægningstruede moduler/
retninger, og indstiller for hvert nedlægningstruet modul/ retning en af følgende muligheder:
(1 – rød markering) Nedlæggelse: modulet/retningen nedlægges
(2 – gul markering) Betinget opretholdelse: nedlæggelse af modulet/retningen udskydes til næste års
aktivitetsopgørelse
med henblik på at udbyder kan rette op på det lave aktivitetsniveau
(3 – grøn markering) Bevaring: modulet/retningen bevares på grund af en berettiget lav aktivitet. Denne
indstilling forventes bl.a. at imødekomme de aktivitetsudfordringer som små fagområder står med.
3.a. Nedlæggelse (1 - rød): Høring af udbyderne
Alle godkendte udbydere af de moduler/retninger, som det faglige fællesudvalg har indstillet
til nedlæggelse, høres.
3.b Betinget opretholdelse (2 - gul) og bevaring (3 - grøn): Orientering til udbyderne
Orientering til udbydere af nedlægningstruede moduler/retninger om, at fortsættelse
af den/de pågældende moduler/retninger er betinget af en stigning i overensstemmelse
med nedlæggelsesprincippet ved næste aktivitetsopgørelse.
4. Nedlæggelse af modul/retning uden aktivitet
Hvis høringen ikke giver anledning til at revurdere det faglige fællesudvalgs indstilling nedlægges
det pågældende modul/retning pr. 1. august det efterfølgende år.
Fagudvalget giver endelig meddelelse om nedlæggelsen til udbydere i begyndelsen af samme år, hvor
nedlæggelsen har virkning fra. Fagudvalget orienterer ministeriet (uddannelsesstyrelsen).
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Se ”Procedure for godkendelse af valgfrie og retningsspecifikke moduler samt nye uddannelsesretninger på
diplomuddannelserne inden for det pædagogiske område (PD) i hh. til Bek. 835 af 03/07/2015 § 12.”
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