
Kære X m.fl.  
  
Tak for jeres henvendelse om sidefagsforlængelse i psykologi på Aarhus Universitet, som I også har sendt til 
undervisningsministeren. Jeg har aftalt med undervisningsministeren, at jeg svarer på begge ministres 
vegne. 
  
Som I nævner i jeres henvendelse, har Aarhus Universitet i en årrække tilrettelagt nogle uddannelser rettet 
mod undervisning i gymnasiet forkert. Konsekvensen af fejlen er, at dimittender med manglende 
sidefagsforlængelse, som ønsker at undervise i sidefaget i gymnasiet, vil skulle tilbage på universitetet og 
bestå de manglende ECTS-point. Det beklager jeg som uddannelses- og forskningsminister, da det må være 
enormt frustrerende at få en sådan besked. 
  
Vi har undersøgt grundigt, om vi kan efterkomme jeres ønske om dispensation eller på anden måde hjælpe 
jer. Kravene til gymnasielærernes faglige kompetencer er en del af gymnasieloven, som hører under 
undervisningsministeren, og gymnasieloven giver ikke undervisningsministeren mulighed for at dispensere 
fra kravene til gymnasielæreres faglige kompetencer. 
  
Det er ikke nogen nem situation, som I står i. Jeg vil derfor hurtigst muligt søge tilslutning hos Folketingets 
Finansudvalg til en løsning, hvor I kan læse de manglende ECTS-point på særligt fleksible vilkår, f.eks. fjern-, 
weekend- og aftenundervisning, som enkeltfag på Aarhus Universitet og selvfølgelig uden deltagerbetaling. 
Det var samme løsning, som vi brugte i forbindelse med den tilsvarende sag på Aalborg Universitet. 
  
Undervisningsministeriet har oplyst, at berørte dimittender kan gennemføre pædagogikum – også inden de 
er færdige med sidefagssuppleringen. De vil kunne påbegynde eller gennemføre pædagogikum i deres 
hovedfag. Skolens ledelse kan efterfølgende tildele den pågældende underviser undervisningskompetence i 
sidefaget, når vedkommende har aflagt de 30 ECTS-point i sidefagsforlængelse og har fulgt et kort 
fagdidaktisk kursus. I mellemtiden er det muligt at undervise i sidefaget i en tidsbegrænset ordning, som 
skal fornys af skolens ledelse årligt. Undervisningsministeriet vil herudover vejlede skolerne i forhold til at 
håndtere denne situation. 
  
Jeg håber, at det med hjælp fra Aarhus Universitet og jeres eventuelle arbejdsgivere vil lykkes at 
tilrettelægge nogle suppleringsforløb, hvor I kan få den fornødne faglige suppering og jeres familieliv til at 
hænge sammen.  
  
  
Med venlig hilsen 
  
  
Tommy Ahlers 
 


