
Spørgsmål om aftale om praktikforløb mellem KBH 
Kommune og KBH Professionshøjskole 

Kære Emil 

Du har den 27. maj 2022 stillet følgende spørgsmål til forvaltningen om 
aftale om praktikforløb mellem KBH Kommune og KBH 
Professionshøjskole: 

1. Foreligger der en aftale (mellem Københavns Kommune og 

Københavns Professionshøjskole) om praktikforløb for pædagoger 

af lignende karakter som den aftale mellem Frederiksberg 

Kommune og Københavns Kommune, der netop er indgået om øget 

synergi mellem faglighed og 

praktik: https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/nyt-samarbejde-

skal-styrke-praktikken-for-fremtidens-

paedagoger?publisherId=13559518&releaseId=13651960

2. Hvilket samarbejdsgrundlag findes der mellem KBH Kommune og 

Københavns Professionshøjskole i dag om modtagelse og forløb i 

dag, når pædagoger-studerende kommer i praktik? 

3. Vil en aftale af den karakter, som Frederiksberg Kommune og 

Københavns Professionshøjskole har indgået, være udgiftsdrivende 

for Københavns Kommune, hvis en lignende aftale blev indgået 

mellem Københavns Kommune og Københavns 

Professionshøjskole? 

4. Hvilke muligheder findes der politisk for at fremme en eventuel 

ny/supplerende aftale mellem Københavns Kommune og 

Københavns Professionshøjskole, såfremt det skønnes 

hensigtsmæssigt? Skal sagen foreligges i børne- og 

ungdomsudvalget, så forvaltningen kan udarbejde en indstilling? 

Eller er det mest hensigtsmæssigt, at der - og evt. i supplering til en 

indstilling fra forvaltningen - bestilles et budgetnotat frem mod 

budget23? 

Besvarelse 

Ad 1 
København har ikke en aftale om praktiksamarbejde med 
pædagoguddannelsen på Københavns Professionshøjskole (KP) 
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svarende til den aftale, som Frederiksberg har indgået med KP. KP er 
sammen med kommunerne i regionen i gang med at udvikle 
praktiksamarbejdet. I første rul har KP indgået samarbejdsaftaler med 
Helsingør, Bornholm og Frederiksberg. Det er intentionen, at erfaringer 
fra de aftaler skal videreføres i en gradvis udrulning til de øvrige 
kommuner i regionen i de kommende år. 

En samarbejdsaftale for København vil formentlig kunne indgås og 
opstartes i 2023-2024.  

Ad2 
Det nuværende samarbejde mellem København og KP om 
pædagogstuderende i praktik baserer sig på de formelle krav i 
bekendtgørelsen for pædagoguddannelsen.  

Forvaltningen har fastlagt en standard for praktik i dagtilbud.  
Standarden stiller krav til, at de klynger eller netværk, som ønsker at 
have pædagogstuderende i praktik, har: 

• en plan for praktikforløb på tværs af klyngens eller netværkets 
institutioner 

• minimum en ledelsesrepræsentant, der har ansvaret for at 
forankre arbejdet og samarbejdet om praktik i klyngen/ 
netværket 

• minimum en praktiktovholder, som har taget eller i gang med at 
tage diplommodulet i praktikvejledning 

Derudover har forvaltningen også et særligt samarbejde med KP om 
praktik for studerende på de hold på pædagoguddannelse, som er 
tonet mod arbejde i udsatte boligområder. Her er der et særligt 
praktiksamarbejde mellem KP og udvalgte københavnske klynger.  

Forvaltningen indgår også på styregruppeniveau i Partnerskabet for 
sammenhængende uddannelser mellem KP, SOSU/H, Region H og alle 
kommuner i regionen. Partnerskabet arbejder for at styrke kvaliteten i 
praktikforløb og samarbejdet mellem uddannelser og praktiksteder. I 
regi af partnerskabet er der udviklet en fælles evaluering af 
praktikforløb. Evalueringen vil i løbet af efteråret 2022 give 
ledelsesinformation, som skal bruges til at fokusere tiltag, der kan styrke 
praktikforløb i København.   

Ad3 
Udgifterne til en evt. kommende aftale om praktiksamarbejde mellem 
København og KP vil afhænge af det præcise indhold i aftalen.  

Det må forventes, at en samarbejdsaftale som minimum vil give nogle 
flere opgaver til praktikvejlederne i institutioner og klynger. Og der vil 
formentlig også blive behov for kompetenceudviklingsindsatser.   
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Ad4 
En evt. kommende aftale om praktiksamarbejde mellem København og 
KP vil formentlig ikke forudsætte politisk godkendelse. Men afhængig af 
aftalens præcise indhold, kan der blive behov for at prioritere ekstra 
ressourcer til at implementere aftalen. Og det må i givet fald forventes 
at kræve en politisk beslutning.  

Hvis der er politisk ønske om at prioritere midler til en samarbejdsaftale, 
der kan træde i kraft i løbet af 2023, kan der bestilles et budgetnotat om 
det.   
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