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Københavns 
Professionshøjskole i tal

De fire store 

velfærdsuddannelser

• Pædagoguddannelse: 

5.729 studerende

• Sygeplejerskeuddannelse:

4.392 studerende

• Læreruddannelse:

3.589 studerende

• Socialrådgiver:

1.701 studerende

• En af landets største aktører 

inden for videreuddannelse 

på sundheds-, skole- og 

dagtilbudsområdet.

• Uddanner årligt ca. 4.200  

professionsbachelorer

• Knap 2.000 medarbejdere  

heraf ca. 400 der deltager i 

forskning og udvikling

1,5 mia. kr.
Omsætning 

20.000
studerende og ligeså 

mange kursister

21 professionsuddannelser 

14 diplomuddannelser

7 akademiuddannelser
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KP dækker hele Region H

Københavns Kommune

4 lokationer

Frederiksberg Kommune

3 lokationer (inkl. Diakonissestiftelsen)

Hillerød Kommune

2 lokationer

Bornholms Regionskommune

1 lokation

Helsingør Kommune

1 lokation

11 lokationer i Region H
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Flere børn og mange flere ældre 

betyder stor efterspørgsel efter 

lærere, pædagoger og sygeplejersker 

• 57 % flere ældre i alderen 80+ i 2030 
Den største stigning i antal (43.000) 
sammenlignet med de andre regioner.

• 14 % flere børn i alderen 0-6 år i 2030
Region H har den største stigning i antal børn 
(20.000) i den alder sammenlignet med 
resten af landet.

• Færre 17-årige i Region Hovedstaden - men 
mindre fald end i de andre regioner. Flere 17-
årige vil bo i og omkring København. Langt 
færre vil bo i yderkommunerne i regionen i 
2030.

Kilde: Befolkningsfremskrivning 2020, Danmarks Statistik
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• Region H er allerede i dag det sted i landet, som har den 
højeste andel ikke-uddannede lærere og pædagoger i skoler og 
dagtilbud. Samtidig er børnetallet stigende i samtlige 29 
kommuner i Region H. 

• Andelen af udsatte børn og unge ligger højt i flere kommuner 
på vestegnen.

• Der er betydelig ulighed i sundhed i regionen. Flere kommuner 
har store udfordringer med storrygning, betydeligt 
alkoholforbrug og svær overvægt.

• Stor ulighed i sundhed ses også i flere bydele i København. 
Middellevetiden på Nørrebro ligger lavere end i Lolland 
Kommune, som har landets laveste. Der bor dobbelt så mange 
på Nørrebro som på Lolland. 

• Stor skævhed i uddannelsesniveauet i de 29 kommuner. 
Gentofte ligger bedst, Ishøj er mest udfordret.

Udfordringerne i 
Region H er mange

?
? ?
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Proportionerne i tallene

• 32 pct. af Danmarks befolkning er bosat i 
Region Hovedstaden

• Der bor næsten lige så mange i 
kommunerne København og Frederiksberg 
tilsammen som i hele Region Sjælland.

• Der bor dobbelt så mange på Nørrebro som 
på Lolland.

• Der bor flere i Københavns Kommune end i 
Region Nordjylland.

Område Antal 
indbyggere

Københavns Kommune, 
hvoraf bor 79.217 på Nørrebro

632.340 

Frederiksberg Kommune 104.305

Lolland Kommune 41.105

Langeland Kommune 12.491

Region Sjælland 837.359

Region Hovedstaden 1.846.0223
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Udviklingen i optag på KP’s store velfærds-
uddannelser matcher ikke behovet

Vi uddanner alt for få pædagoger, lærere, 
sygeplejersker og socialrådgivere

• Optaget på KP’s pædagog-, lærer- og 
socialrådgiveruddannelse er faldet eller stagneret 
de seneste år. Sygeplejerskeuddannelsen har 
oplevet en lille stigning. 

• Der er stor efterspørgsel efter faggrupperne. 
Ledigheden er lav. 

• Børnetallet er stigende i samtlige 29 kommuner i 
Region H. 

• Forskellen mellem udbud og efterspørgsel vil kun 
forøges de kommende år. Velfærdskontrakten 
risikerer at knække.
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Uddannelsernes attraktion 
er udfordret

Udviklingen i 1. prioritetsansøgninger 
til KP er heller ikke opløftende

• Antallet af 1. prioritetsansøgninger til 
pædagoguddannelsen er faldende. Siden 
2014 er antallet faldet med 35%.

• På sygeplejerskeuddannelsen er det en 
reduktion på 12% siden 2014.

• På lærer og socialrådgiver er udviklingen 
stagnerende. 
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Andel af ansøgere med stx- og hf-

baggrund, der søger mod 

professionshøjskolerne

Kilde: Danske Professionshøjskoler, 2020
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• Region H har den laveste andel ansøgere 
med stx-baggrund sammenlignet med de 
øvrige regioner. Kun 23 % i Region H mod 
fx 39 % i Region Nordjylland.

• Tilsvarende gør sig gældende for 
ansøgere med hf-baggrund, hvor andelen 
udgør 42 % i Region H mod fx 55 % i 
Region Sjælland.

Søgningen til Københavns 

Professionshøjskole er udfordret



Københavns Professionshøjskole10

KP’s andel af 1. prioritetsansøgere falder Københavns Professionshøjskole 
taber terræn til universiteterne

• KP’s andel af 1. prioritetsansøgere er 
faldende. I 2020 søgte godt 8.000 KP 
som 1. prioritet. Det er 1.000 færre 
end i 2014.  

• CBS, KU, DTU og IT-universitet har i 
samme periode samlet øget antallet 
af 1. prioritetsansøgere. 

• KP taber til universiteterne, som er 
fyldigt og stærkt repræsenteret i 
København.

• Fortsætter den samme udvikling kan 
KP’s andel af de mest motiverede 
studerende (1. prioritetsansøgere) 
være nede på 14 % i 2030.
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Kilde: Den Koordinerede Tilmelding (KOT). KP og CBS, KU, DTU og IT-universitets andel er beregnet 

på begrund af antal 1. prioritetsansøgere til 14 videregående uddannelsesinstitutioner i Region H. 

Tendenslinjen er lagt med udgangspunkt i, at den samme udvikling fortsætter frem til 2030 (alt andet 

lige).
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Frafald 1. studieår

4. november 2021

Frafaldet på de fire store velfærdsuddannelser har ligget mellem 10 og 23 procent siden 2014. 

I 2021/22 har KP et optag på 5.571 studerende. Optaget på de fire store velfærdsuddannelser er 3.903 og udgør 70 procent af 

optaget på KP i 2021/22*.

*KOT-optag 2021/22 
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Frafald 1. studieår - adgangsgrundlag
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Lærer Pædagog Socialrådgiver Sygeplejerske

Frafaldet på de fire store velfærdsuddannelser har i 2020/21 haft en stigende tendens for studerende fra STX 

(alment gymnasium) og faldende tendens for studerende fra HF. En forklaring kan muligvis være 

hjemsendelsen under corona. Frafaldet for studerende med STX-baggrund har de seneste år ligget en anelse 

lavere end studerende med en HF-baggrund
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Spørgsmål:

Er KP’s dimittender fra 

pædagoguddannelsen i 

sit fag efter 10 år ?

Svar:

Ja, det er langt de fleste
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Andel beskæftigede dimittender fra pædagoguddannelsen, 

som er ansat i professionen, fordelt efter år siden fuldført 

uddannelse 

Note: Analyse af to årgange 

(2007/08 og 2008/09), data fra 

UFM’s datavarehus. 
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Spørgsmål:

Er KP’s dimittender fra 

sygeplejerskeuddannelsen i 

sit fag efter 10 år ?

Svar:

Ja, det er størstedelen

Andel beskæftigede dimittender fra sygeplejerskeuddannelsen, 

som er ansat i professionen, fordelt efter år siden fuldført 

uddannelse 

Note: Analyse af to årgange 

(2007/08 og 2008/09), data fra 

UFM’s datavarehus. 
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Hvilke forandringer er der 
brug for?



1
Praktikken i velfærdsuddannelserne skal styrkes 

Praktikken udgør en betydelig af mange velfærdsuddannelser, fx 40 % på sygeplejerske, 
36 % på pædagog. Kommuner og region er er vigtige meduddannere, der kan sætte et 
betydeligt aftryk på kvaliteten i praktikken. Og der skal leveres flere praktikpladser.

2
Vi skal rekruttere flere til velfærdsuddannelserne

Det almene gymnasium skal sende flere mod velfærdsuddannelserne. Vi skal samtidig 

tænke i alternative veje til uddannelserne. Videreuddannelse og omskoling er aktuelt 

ved rekrutteringsbehov på kort og mellemlangt sigt (fx meritpædagog)

4
Vi skal skabe en anden kommunikativ ramme om sundhed, skole og dagtilbud

Hvilke forandringer er der brug for ?

3
Bedre karrieveje og udviklingsmuligheder

Der skal være bedre udviklingsmuligheder og karriereveje, der ikke fører ud af 

professionen. Kommuner og region kan bidrage med gode arbejdsvilkår og sikre gode 

rammer for nyuddannede.



Bred politisk aftale om udflytning af 
uddannelser

Indgået 25. juni 2021



De 2 vigtigste punkter fra aftalen for KP

✓

✓

Aftalens 60/40 målsætning på nationalt niveau
60 % af uddannelsespladserne på de fire store velfærdsuddannelser 
skal på sigt ligge uden for de største byer.

Aftalens minimumskrav til KP
• KP skal udflytte ca. 500-550 studiepladser samt etablere ca. 150 

nye studiepladser. Mindst 170 af de udflyttede pladser skal være 
med eksisterende aktivitet.

10 % reduktion
Reduktion i studiepladser på op til 10 % i København og Frederiksberg.
• Hver enkelt institution skal i efteråret 2021 udarbejde et oplæg til, 

hvordan institutionen kan udflytte/nedlægge optaget i de fire 
største byer med 5-10 pct. (fraregnet de fire store 
velfærdsuddannelser).

• For KP’s vedkommende er det ca. 75-150 pladser. 
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En underfinansieret aftale for KP
• Før vi overhovedet starter udflytningen indebærer aftalen, at der 

tages tilskud fra os i årene 2021, 2022 og 2025 – i alt 23 mio. kr.
Merindtægten for det øgede taxameter for vores nuværende 
udbud uden for storbyen udlignes desuden fuldstændig af 
grønthøsterbesparelsen (konsulenter/agenter).

• Udover ovenstående engangsbesparelse på 23 mio. kr. viser KP’s
beregninger desuden, at den mest lempelige implementering af 
aftalen indebærer et varigt underskud på bundlinjen på minimum 
20 mio. kr. årligt. I denne beregning er det forudsat, at alle 
udflyttede pladser bliver fyldt af studerende. 

• Særligt etablering af nye eller tomme pladser uden for storbyen er 
markant underfinansieret.



Supplerende slides om 
trekantgrunden
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KP får behov for tilpasninger i 
København og på Frederiksberg

• KP vil arbejde ud fra, at vi ikke vil forringe 
muligheden for at matche efterspørgslen efter 
professionsuddannede i Region Hovedstaden.

• Men udflytning af studiepladser betyder, at KP får 
behov for at optimere vores bygningsmasse i 
København og på Frederiksberg, så det matcher 
antallet af studerende i fremtiden. 

• Færre - men bedre - kvadratmeter i storbyen: Salg 
af bygninger, rokader og mulig lokation på 
Trekantsgrunden på Ydre Nørrebro.

• Frigørelse af attraktive adresser på bl.a. Tagensvej 
86, som kan omdannes til boliger og fremme et 
mere varieret boligudbud i kvarteret.

Trekantsgrunden på Ydre Nørrebro



Københavns Professionshøjskole22

Mange uden for arbejdsmarkedet og begrænset uddannelse
I Aldersrogade-kvarteret er ca. 32% af beboerne i alderen 18-64 år uden 
tilknytning til arbejdsmarked eller uddannelse. Ca. 63% af beboerne i 
alderen 30-59 år har alene en grundskoleuddannelse.

Dårlig sundhed
Der er mange børn, som er overvægtige og fysisk inaktive. Også en del af 
kvarterets voksne beboere har udfordringer med deres fysiske og mentale 
sundhed. Middellevetiden på bydel Nørrebro er lavere end i Lolland 
Kommune (landets laveste).

Børn, der er bagud fra start
De har motoriske og sproglige udfordringer og kommer fra hjem med 
kulturel fattigdom, hvor kendskabet til historie, samfundsforhold, litteratur 
mv. er begrænset. 

Utryghed og kriminalitet 
Ydre Nørrebro er en af de bydele, hvor flest beboere er utrygge. Andelen af 
dømte i området er da også højere (1,3%) end på Nørrebro (0,95%) og hele 
København (0,86%).

Området omkring 
Trekantsgrunden på Ydre 
Nørrebro har en stor andel af 
udsatte borgere med sociale-
og sundhedsmæssige 
udfordringer
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Udvikling af campus i tæt samarbejde 
mellem Københavns Kommune og KP

Ambitionen er at udvikle et campus på Ydre Nørrebro, der i synergien 
mellem studerendes faglige læring og områdets udfordringer skaber stærke 
velfærdsprofessionelle og løfter hele området.

Mulighederne er mange, fx:
• Sundhedsklinik for udsatte borgere

• Børnehus

• Boligsociale initiativer

• Beskæftigelsesindsats

• Bibliotek og læseværksteder

Bæredygtigt byggeri
Et urbant campusmiljø, hvor dialog og interaktion mellem beboerne i 
området og faglighederne på KP er i fokus. Bygningerne bibeholdes og 
renoveres i videst muligt omfang, materiale genbruges, og der bygges i 
certificeret træ for at binde CO2 i bygningerne. Klimatilpasning kan tænkes 
ind i hele området, herunder fx regnvandssikring. 



Vigtige velfærds- og uddannelsespolitiske pointer særligt 
for København og  hovedstadsområdet

✓

✓

✓

Mange flere børn og flere ældre i de kommende år betyder, at Københavns 
Kommune allerede nu, men også i stigende grad, kommer til mangle 
dygtige pædagoger, sygeplejersker, lærere, socialrådgivere og andre vigtige 
faggrupper. Der uddannes langt fra nok. Samtidig kæmper Københavns 
Kommune med en høj akademikerledighed, hvor ledige akademikere udgør 
45 pct. af alle dagpengemodtagere i kommunen.

Københavns Kommune rummer udkantsområder (bydele), der har en 
middellevetid, der er lavere, end den lavest rangerende kommune i 
Danmark. I samme bydele har indbyggerne en disponibel indkomst, som 
ligger på niveau med de laveste i Danmark.

Der er en stor boligsocial udfordring i København med tre boligområder på 
regeringens ghettoliste. Behov for en mere blandet bolig- og 
beboersammensætning, herunder også billige boliger til studerende. 




