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Professionen som en respekteret 
skole- og uddannelsespolitisk aktør



Rekruttering og fastholdelse

• Rekruttering til 
læreruddannelse*

• Læreruddannelsen
• Praktik, 

praktikvejledere mv.
• Lærerstartsordninger
• Efteruddannelse (fag, 

specialist)
• De 18 %
• Fastholdelse/Arbejds-

forhold*
• Lærer dropout



Lidt tal
Et øget optag på læreruddannelsen på 20 pct. (fra ca. 2500 til 
ca. 3000 optagne) vil give ca. 225 flere lærere årligt.

Et reduceret frafald i læreruddannelsen på 10 pct. point (fra 35 
pct. til 25 pct.) vil give ca. 175 flere lærere årligt.

En større andel af nyuddannede vælger ansættelse i 
folkeskolen, f.eks. en stigning fra 70 pct. til 80 pct. af en 
dimittendårgang vil give ca. 160 flere lærere årligt.

En halvering af nyuddannede og yngre lærere (25-39-årige), 
som årligt forlader lærerjobbet i folkeskolen (fra ca.1300 lærere) 
vil give ca. 650 flere lærere årligt.

En halvering af midaldrende lærere (40-59-årige), som årligt 
forlader lærerjobbet i folkeskolen (fra ca. 1500 lærere) vil give 
ca. 750 flere lærere årligt.



Rekruttering til læreruddannelsen

StudievalgDanmark



Fastholdelse i det gode lærerarbejde

• Mulighed for at levere god 
og motiverende 
undervisning

• Nå om alle elever (fagligt 
og trivselsmæssigt)

• Faglig udvikling
• Medindflydelse på 

arbejdet



2024 mål
• En respekteret skole- og uddannelsespolitisk 

aktør
• Et stærkt professionsfællesskab
• Præget af sammenhold, engagement og 

opbakning blandt medlemmerne
• Økonomisk og organisatorisk velfunderet
• En central aktør i en stærk fagbevægelse





rf@dlf.org



Lærermangel – hvad gør vi?

Der forventes at mangle ca. 13.000 uddannede 
lærere i 2030, svarende til ca. 18 pct. af det 
samlede antal lærere i arbejdsstyrken (Damvad
2021)
Hvilke handlemuligheder har vi for at få flere 
uddannede lærere i folkeskolen og hvad batter 
mest?
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Lærermangel – hvad gør vi?

• For hver 100 studerende, der optages på læreruddannelsen 
falder ca. 35 studerende fra inden færdiggørelse.

• For hver 100 dimittender fra læreruddannelsen søger ca. 70 
dimittender ind i folkeskolen.

• I dag forlader ca. 1300 yngre lærere (25-39 år) lærerjobbet i 
folkeskolen hvert år (ca. 10 pct.). 

• I dag forlader ca. 1500 midaldrende lærere (40-59 år) 
lærerjobbet i folkeskolen hvert år (ca. 6 pct.). 

Præmisser for effekt af forskellige indsatser for 
flere uddannede lærere i skolen
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Rekruttering og fastholdelse I

• Et øget optag på læreruddannelsen på 20 pct. (fra 
ca. 2500 til ca. 3000 optagne) vil give ca. 225 flere 
lærere årligt.

• Et reduceret frafald i læreruddannelsen på 10 pct. 
point (fra 35 pct. til 25 pct.) vil give ca. 175 flere 
lærere årligt.

• En større andel af nyuddannede vælger 
ansættelse i folkeskolen, f.eks. en stigning fra 70 
pct. til 80 pct. af en dimittendårgang vil give ca. 
160 flere lærere årligt.
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Rekruttering og fastholdelse II

• En halvering af nyuddannede og yngre lærere 
(25-39-årige), som årligt forlader lærerjobbet i 
folkeskolen (fra ca.1300 lærere) vil give ca. 650 
flere lærere årligt.

• En halvering af midaldrende lærere (40-59-
årige), som årligt forlader lærerjobbet i 
folkeskolen (fra ca. 1500 lærere) vil give ca. 
750 flere lærere årligt.
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