
 
   

 
Spørgsmål om meritlærer 

 

Kære Emil 

Du har den 10. maj 2022 stillet følgende spørgsmål til forvaltningen om 
meritlærer: 

1. Hvilke bestræbelser har Københavns Kommune over de senere år 

gjort sig for at uddanne mere undervisende personale i grundskolen 

til lærere? 

2. Har Københavns Kommune været med til at finansiere forløb på 

meritlærer-uddannelsen, så personer får en meritlæreruddannelse 

med delvis eller fuld finansiering eller løn evt. gennem 

praktikforløbet? (målgruppen kan eksempelvis være personer med 

anden uddannelse, som eventuelt allerede underviser i folkeskolen 

uden en læreruddannelse)? 

3. I forlængelse af forrige spørgsmål: er det muligt at opskalere denne 

indsats? 

4. Er der i regi af børne- og ungdomsforvaltningen og evt. i 

samarbejde med Danmarks Lærerforeningen afviklet møder eller 

foreligger der planer for, hvordan erfaringerne med det betragtelige 

antal af personer, der rekrutteres til meritpædagog-uddannelsen, 

kan overføres til lærerfaget, således at flere personer uden 

læreruddannelse i københavnske grundskoler kan få en meritlærer-

uddannelse? 

5. Hvilke muligheder har Københavns Kommune for, i samarbejde 

med staten og eventuelt andre relevante parter, at styrke 

meritlærer-uddannelsen samt gøre den mere attraktiv, herunder 

økonomisk attraktiv, for københavnske undervisere? 

6. Hvordan er merit-pædagog-uddannelsen m. løn i dag finansieret af 

Københavns Kommune, og hvad koster det pr. uddannet pædagog?  

7. Kan forvaltningen redegøre for, hvordan merit-pædagog-

uddannelse og merit-læreruddannelsen i dag adskiller sig mht. 

selvbetaling og økonomisk tilskud, jævnfør tidligere 

budgetbeslutninger fra Københavns Kommune? 

8. Har forvaltningen et estimat på, hvad en meritlærer-uddannelse, 

der er indrettet med samme økonomiske tilskudsvilkår som merit-

pædagoguddannelse, koster – eller ville koste - pr. uddannet lærer? 
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Motivation: 

Spørgeren ønsker med spørgsmålene et overblik over, om Københavns 

Kommune i dag yder tilskud til forløb på meritlærer-uddannelsen eller 

har tidligere erfaring hermed. Endvidere er det spørgerens forhåbning, 

at de gode erfaringer med meritpædagog-uddannelsen kan overføres til 

bestræbelserne på at uddanne flere undervisere i grundskolen til lærere.  

 

Den samme dag har du fremsendt yderligere spørgsmål til 
forvaltningen om Teach First-uddannelsen: 

Hvis det er muligt, kunne jeg godt tænke mig at tilføje følgende 

spørgsmål til nedenstående. […].: 

 

9. har Københavns Kommune tidligere finansieret eller medfinansieret, 

at lærere gennemgår Teach First-uddannelsen? 

10. Kender forvaltningen til, at andre kommuner har medfinansieret 

Teach First-lærere samt omkostningen herved? 

 

Besvarelse 

Ad 1 
I Københavns Kommune har skolerne selv finansieret uddannelsen af 
meritlærere. Der har ikke været central finansiering fra forvaltningen 
eller afsat midler i tidligere budgetaftaler.  Børne- og 
Ungdomsforvaltningen har siden 2015 samarbejdet med Teach First 
Danmark. I perioden 2015 - 2020 er der i de københavnske skoler i alt 
ansat 76 Teach First graduates gennem foreningen jf. svar på 
spørgsmål 9.  
  
Ad2 
Nej og forvaltningen har ikke oplysninger over skolernes brug af egne 
midler, som er blevet brugt til finansiering af meritlæreruddannelsen.  
 
Ad3 
Ja, men det vil kræve, at der tilføres midler til indsatsen. 
 
Ad4 
Børne- og Ungdomsforvaltningen har for nylig holdt et møde med 
Københavns Lærerforening (KLF) og Skolelederforeningen København, 
hvor emnet blev drøftet. På mødet var der enighed om, at det vil være 
en god idé at arbejde for at øge indsatsen for at merituddanne flere 
lærere. Der var samtidig enighed om, at det kræver ekstra finansiering til 
uddannelsesudgifterne, og ikke mindst til at give de 
meritlærerstuderende ordentlige vilkår til at gennemføre uddannelsen, 
mens de arbejder. Forvaltningen er på baggrund af den dialog ved at 
udarbejde et oplæg til, hvordan det kan organiseres og hvad det vil 
koste.  

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fteachfirst.dk%2F&data=05%7C01%7C%7C38f601529c5c4f33920008da32b1728c%7C769058ab4487418f8b6cf4b48243edd7%7C0%7C0%7C637878034960374477%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=lxrkEO3U3tqzTXUJM8WXfMm8N%2F58q0miMN%2B4WUynFgQ%3D&reserved=0
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Ad5 
Et nationalt fokus på at have mere fleksible tilgange til 
meritlæreruddannelsen, for eksempel en sporskiftemerit som den, der 
findes på pædagogområdet, vil kunne gøre det enklere og mere 
attraktivt for flere at tage en meritlæreruddannelse. En statslig 
finansiering af meritlæreruddannelsen vil også gøre det muligt for de 
københavnske skoler at have flere medarbejdere på 
meritlæreruddannelse. Det fordrer dog, at staten, KL og de faglige 
organisationer er villige til at indgå i udviklingen af nye tiltag i 
samarbejde med professionshøjskolerne. 
 
Ad6 
Alle meritpædagoguddannelser koster 8.000 kr. pr. semester plus 
bøger. Der er overordnet to merituddannelser: 
 

• Den ordinære, hvor pædagogmedhjælperen har studiefri med 
løn det første år. Uddannelsen kan også tages netbaseret, hvor 
pædagogmedhjælperen arbejder under hele studiet. Det tager 
3 år og koster 54.000 kr. 
 

• Sporskiftemeritpædagoguddannelsen, hvor 
pædagogmedhjælperen arbejder under hele studiet. 
Uddannelsen tager 2½ år og koster ca. 44.000 kr. 
 

De ordinære merituddannelser finansieres af den kommunale 
kompetencefond med 80% og 20% kommunale midler. Derudover 
bidrager kommunen med vikarmidler, som er vedtaget i budget 2022 
fra 2022-2025. Arbejdspladsen får et engangsbeløb på hhv. 100.000 kr. 
pr. ordinærmeritstuderende og 50.000 kr. pr. netbaseret 
meritstuderende. Sporskiftemeritpædagoguddannelsen er kun 
finansieret af kommunale midler, og der tildeles ingen vikarmidler.  
 
Den gennemsnitlige kommunale udgift til uddannelserne ses i tabellen 
nedenfor. 
 

 Kommunal 
finansiering 

Kompetencefond  Kommunal 
finansiering total 

Ordinær 100.000 kr. 
vikarmidler 

Ca. 43.000 kr. 110.800 kr.  

10.800 kr. = 
20% af 
studieafgiften 

Netbaseret 50.000 kr. 
vikarmidler 

Ca. 43.000 kr. 60.800 kr. 
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10.800 kr. = 
20% af 
studieafgiften 

Sporskifte 44.000 kr.  0 kr. 44.000 kr. 
 
Ad7 
Skoler finansierer meritlæreruddannelsen for lærere. Børne- og 
Ungdomsforvaltningen finansierer meritpædagoguddannelserne evt. 
med tilskud fra Den Kommunale Kompetencefond. Kommunen 
bidrager desuden med vikarmidler jf. svar på spørgsmål 6.  
 
Ad8 
Ca. mellem 63.000 – 72.000 kr. alt efter ECTS-sammensætning plus 
udgifter til vikarmidler. Der er ikke mulighed for at søge midler fra Den 
Kommunale Kompetencefond til meritlæreruddannelse. 
 
Ad9 
Frem til 2020 finansierede Københavns Kommune studieafgiften for 
meritlæreruddannelsen for Teach First graduates igennem de statslige 
kompetenceudviklingsmidler. Efter udfasningen af de statslige 
kompetenceudviklingsmidler i 2020, har der ikke været budgetmidler 
til at medfinansiere samarbejdet med Teach First Danmark. 
 
Meritlæreruddannelsen gennem Teach First koster ca. 60.000 kr. pr. 
studerende. Derudover er der en udgift til Teach First på ca. 140.000 kr. 
pr. studerende til rekruttering, mentor, sommerakademi mv., så den 
samlede udgift for en Teach First meritlærer bliver ca. 200.000 kr.  
 
Ad10 
Kalundborg Kommune har siden 2017 haft et kommunalt samarbejde 
med Teach First. Kommunen betaler 65.000 kr. om året pr. ansat i det 
pågældende skoleår som bl.a. dækker personens 
meritlæreruddannelse.  
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